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Áldott Pünkösdi Ünnepeket Kívánunk!
Szent Borbálával Babba Mariához
Zarándoklat biciklivel
14. rész
köszönettel búcsúztunk jó emberektől. Jó
érzéssel
hagytuk
őket
magukra
otthonukban, mert hisszük, hogy ők is
mindent elkövetnek vigyázó létükkel
családjukért, közös hazánkért!
Az idő lett szomorú, hogy elindultunk.
Zokogott nagyon, szakadt az ég, mire a
Király-hágóhoz értünk. Tán minket siratott
és egyben lassított. Mert odafenn jobban
tudják mindegyikőnknél, hogy ugyan mi
járunk Erdélybe és a csíkon túl sok helyre,
meglátogatni nemzettársainkat, de mégis
nekünk van szükségünk rájuk, mert a csíkon
idebenn bizony nagyon szegényes a magyar
érzés. Siratni való, locsolni, hogy kihajtson,
kivirágozzon!
Mi felüdülve érkeztünk Nagykanizsára
kedden hajnal 2-kor, a 16. napon!

Karesz:

Lovászi – Csíksomlyó
2015. V. 11 – 25.
Május 25. Hétfő (a 15. nap)
Golyó:
Reggel, vagy inkább kora délelőtt 9-kor el
is tudtunk indulni. Vidáman, hálás

A kis expedíciós csapatunk sikeresen
hazaért. Igaz, hogy nem minden lett
folyamatosan dokumentálva, magyarul
Golyó még két hétig biztosan írja majd a
visszaemlékezéseit a 2. hétről, mert nagyon
el van maradva. Mentségére mondom,
nagyon zsúfolt volt minden este, sok
program, pl. sör, bor, pálinka, beszélgetés a
házigazdákkal.
Nagy élmény végig erőlködni a hegyeken,
meg a rossz utakon, izzadni, mint egy ló a
napon, és majd megfagyni hajnalban, vagy
esőben.

Majd megszépülnek ezek a nehézségek is.
Hamarabb is hazaérhettünk volna, mint éjjel
fél 3, de a román utak és egy nagyváradi 2
órás dugó eltolta. Gyulán megvacsoráztunk
és mindenki az emlékeit emésztette.

Sok nappal az érkezés után

Ha nyitott vagy és hagyod, hogy
munkálkodjon
benned
a
megmagyarázhatatlan, az anyag nélküli,
szakrális világ, akkor közelebb kerülhetsz
mindenhez, ami körülvesz. Akkor az is
elérhető, ami ésszel nem magyarázható. Mi
hittel mentünk és megyünk újra. Hittel
mentünk a Nyeregbe, Erdélybe.

„Záró akkord”

Hit nélkül célunk biztos nem sikerült volna!

Golyó:
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Jó szerencsét!

A húsvéti ünnepkör záró eseménye, a
szentlélek eljövetele, Pünkösd. Az ember
számára
szinte
megfejthetetlen
szentháromság harmadik személye, mely
munkálkodik bennünk. Bennünk, kik
engedik és magunk is sokszor akkor hisszük
el, ha történnek események, mit ráció meg
nem magyarázhat.
Ki tudja, az mennyire megmagyarázható
izommal, jól felszerelt biciklivel, alkalmas
ruhákkal, hogy túl az ötvenen, kisebb
edzéssel,
ráhangolódással,
próbálva
megszabadulni a hétköznapi terhektől,
felpattanunk a biciklinkre és naponta 100
km-t, összesen 1.000-t letekerünk hegyenvölgyön? Volt, aki nem csak izgult, de
kételkedett is benne, hogy ez sikerülhet. Én
is izgultam, néha meg is kérdeztem
magamtól: Biztos, hogy ez jó ötlet 54
évesen, több 10 kg túlsúllyal?
Jó ötlet, ha van értelmes, nemes cél! Még
így is érhet bármi, ahogy az utcán, utakon
is. Főleg, aki keresi a bajt.
Mi nem a bajt kerestük, egészen mást, még
ha az néha kis kockázatot is hordoz. Mi el
akartuk mondani magunknak, családnak,
barátnak, bárkinek, hogy kell és lehet
kiszállni az értelmetlen, lélekölő hétköznapi
teendőinkből. Lehet elfelejteni, hogy hétfő
vagy szombat van. Lehet összenőni a
természettel, ahogy teremtettek bennünket.
Lehet nyugalmat találni és közelebb kerülni
fontos igazságokhoz. A természet ölén
esőben, szélben, melegben, lehet jól esően
elbizonytalanodni és békében megerősödni
a hitben, a hit adta szabadságban.

Segítőink
Utunkhoz támogatókat kerestünk, kik
alapvetően nem anyagilag, hanem lelki és
fizikai segítségben részesítettek bennünket
a felkészülésben és az út alatt egyaránt.
Hosszú volt az út, félig ismeretlen és ránk
fért a jó érzést keltő hátszél. Így értük is
tettük az utat és ne hulljék porba a jó
szándék. Köszönjük!
1. Tímár
József,
a.:
Csávó,
erdőmérnök
Szállást biztosít lakásán, Lábodon
(1. nap), és segít más helyeken.
Gyulán
(5.
nap)
és
Hegykőszentmiklóson (6. nap)
2. Zalatnay István, református lelkész
Szállást szerezni segít Zsibón és
Szászrégenben (8. és 10. nap)
3. Berta József, a.: Pikulás Poéta,
bányamérnök
Szállást szerzett Máriagyűdön (2.
nap)
4. Lakatos
Csaba, a:
Tequila,
kohómérnök
Szállásban segít Bácsalmáson (3.
nap)
5. Kindla
Norbert,
a.:
Jose,
erdőmérnök
Szállást szerezni segített Gyulán (5.
nap)
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6. Kiss István, huszárkapitány
Elszállásolásban,
ellátmányban,

11. Demeter József, református lelkész
Szállást biztosít Szászrégenben (10.

szállítmányozásban segít (6., 7., 9. nap)

nap)

7. Polyvás Tamás, MOL-os kolléga
Szállást biztosít Szegeden (4. nap)

12. Csergő Ottó, erdőmérnök
Szállást
biztosít
lakásán.
Gyergyószentmiklóson (11. nap) és
segít más helyeken.
13. Portik-Hegyi Kelemen, Főesperes
Szállást szerezni segített Bonchidán
(8. nap)
14. Péter László és Márta felesége
Szállásadóink Csíkmadarason (12.

8. Puskás Lajos, a.: Rothschild,
erdőmérnök
Szállást biztosít a Gyulai erdei
iskolában (5. nap)
9. Hőgye Gál Róbert, református
lelkész
Szállást biztosít Zsibón (8. nap)

13. 14. nap)

10. Boldi Marika, egyház gondnok
Szállást biztosít Bonchidán (9. nap)

Kommunikációs csatornáink megújítása
Tisztelt Tagtársunk!

Ennek érdekében tisztelettel kérjük, hogy a
fenti linken elérhető Kérdőív kérdéseire
válaszolva véleményét és javaslatát 2021.
május 24-e éjfélig az elektronikus felületen
megadni szíveskedjen.

A Kiadói Bizottság továbbra is várja
Tisztelt Tagtársaink véleményét a BKL-lel
és a Hírlevéllel kapcsolatban. A Kérdőívet
az alábbi linken érhetik el Tagtársaink.

Segítségét előre is köszönjük!
Ahhoz, hogy a BKL-t és a Hírlevelet
megfelelő tartalommal lehessen megtölteni
és megjelentetni, feltétlenül szükséges a
tagság széleskörű véleménye és javaslata.

Jó szerencsét!
Kőrösi Tamás
Kiadói Bizottság elnöke
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Pályázat

A pályázatok értékeléséről
a
Támogató 60 napon belül dönt és a döntést
követően 5 napon belül értesíti a pályázókat.

Tisztelt Tagtársak!
Tájékoztatjuk
Tisztelt
Tagtársainkat, hogy a Városi Civil Alap
keretében „civil közösségi tevékenységek
és feltételeinek támogatása” (2021.)
pályázat keretében az Egyesület a VCAKP-1-2021/1-001043
pályázati
azonosítószámon, „Támogatás igénylése új
székház vásárlására” címmel benyújtott
pályázata a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.
részéről befogadásra került.
Egyesületünk
az
igényelhető
támogatási összeg felső határát jelentő
8MFt-ra pályázott.

Köszönjük szépen Dánfy László
tagtársunknak, a Kecskeméti Helyi Szervezet
elnökének, hogy felhívta figyelmünket erre a
pályázati lehetőségre!
Jó szerencsét!
Zelei Gábor

Kitüntetés átadása Miskolcon
A 110. Küldöttgyűlésen, 2020.
augusztus 29-én, az Országos Magyar
Bányászati és Kohászati Egyesület vezetése
Dr. Izsó István okl. bányamérnököt, az
Egyesület krónikásaként, történetünket,
hagyományainkat feldolgozó, megörökítő,
magas színvonalú munkáiért, az Egyesület
legmagasabb kitüntetésével, a Péch Antal
arany emlékéremmel tüntette ki.
A kitüntetést 2021. május 18-án
Kőrösi Tamás főtitkár adta át Miskolcon.
Jó szerencsét!
Kőrösi Tamás
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Az Egyesület 2021. évi rendezvényterve
Tisztelt Tagtársak!

Örömmel adunk hírt a helyi szervezetek
ténylegesen
megrendezésre
kerülő
rendezvényeiről.
Kérjük
küldjenek
tájékoztatást az Egyesület Titkárságának.

A járványhelyzet javulásával reményeink
szerint hamarosan újra indulhat az
egyesületi élet.
Kérjük, hogy a tagtársak a mindenkor
érvényes
járványügyi
szabályok
betartásával
vegyen
részt
rendezvényeinken!

Jó szerencsét!
Zelei Gábor

Rendezvény
Helyi szervezet éves tervének ismertetése,
Szent Borbála szobor avatás
Múzeumok éjszakája az Őskohónál
(2021. június 3-án csütörtökön 10:00-tól NYIT
a Kohászati Gyűjtemény. A felsőhámori
Kohászati Múzeum és az újmassai Massa
Múzeum zárt terei is újra látogathatóak
lesznek!!!)
Múzeumok
éjszakája,
Alumíniumipari
Múzeum
(kiállításuk újra látogatható 2021. június 1-től
az érvényes járványügyi
előírások betartásával)
Múzeumok éjszakája, Soproni Múzeum
(május 4-én kinyitottak a Soproni Múzeum
kiállítóhelyei, köztük a Bányászati Múzeum
is!)
Bányamérő továbbképző és Tapasztalatcsere terveben van
Központi Bányásznap
Bányásznap - tervben van
Selmeci Szalamander - egyelőre bizonytalan
Fazola Napok - tervben van
Kuvaiti tűzoltás 30. évfordulójára – Kőolaj,
Földgáz- és Vízbányászati Szakosztály
rendezvénye
XXVI. Magyar Öntőnapok
„Köfém 80” keretében Fémkohász Szakmai
Nap - tervben van
Országos Bányászati Konferencia
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Helyszín
Tatabánya

Időpont
2021. május 26.

Ómassa

2021. június 26.

Székesfehérvár

2021. június 26.

Sopron

2021. június 26.

Kőkapu

2021. augusztus

helyszíne
egyeztetés alatt
Gánt

2021. szeptember 3.

Selmecbánya
Miskolc
Budapest

2021. szeptember első
hétvégéje
2021. szeptember
2021. szeptember
2021 október

Herceghalom
Székesfehérvár

2021. október 8-10.
2021. november

Egerszalók

2021. november 17-19.

FÖCIK Hírek

Előadói Nap a Miskolci Egyetemen
Tisztelt Érdeklődők!

Az Előadói Nap május 25-én, kedden 10
órától kerül megrendezésre, online
formában. Az előadások angol nyelvűek.
https://global.gotomeeting.com/join/61289
4237

A
Miskolci
Egyetem
Műszaki
Földtudományi Karának végzős MSc
hallgatói, valamint a Geofizikai Tanszék
doktoranduszai mutatják be szakdolgozat
témájukat, kutatási eredményeiket.

Üdvözlettel
Magyar Geofizikusok Egyesülete titkársága
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Is China taking control of African minerals?
Geopolitics and raw materials

TEKH College of Advanced Studies
Faculty of Earth Science Engineering
University of Miskolc
Pandemics Seminars Series 2021

University of Technology, Sweden since
2009. Magnus’ key qualifications lie within
the areas where mineral economics; mineral
policy/strategy; mineral legislation and
taxation cross. He has extensive
experiences in investment promotion,
mineral policy formulation including
taxation and legislative issues and their
implementation, institutional organization,
stock exchange regulations for mining
companies and he regularly performs
analyses of mineral industries and their
competitiveness. Magnus has a wide
network in China having visited the country
regularly since early 2000s.

Prof. Magnus Ericsson (Sweden, LTU)
2. June 2021, 5 PM CET, online
Abstract: Chinese companies are far from
taking control over African or global
mining. In 2018, they control less than 7 %
of total African mine production. Chinese
investments in African mining of non-fuel
minerals between 1995 and 2018 have
contributed to production growth but it has
also increased Chinese control over African
mineral and metal production. There is
evidence pointing to a continued Chinese
expansion in African minerals and metals
but at a slower pace than in the past decade.
Through a detailed analysis of every mine,
fully or partially controlled by Chinese
interest in Africa and all other parts of the
world the paper also measures total Chinese
control over global mine production to be
around 3 % of the total value.

The participation is free, but registration is
required, through the following registration
form until 31 May 2021:
https://forms.gle/7UFLixBt9Q8Gvpgc7
The link will be sent to the registred
participants by e-mail. Attendees may
receive the TEKH’s certificate of
participation upon request.

Magnus Ericsson is a veteran observer and
analyst of global mining, his interests going
back to the early 1970s. He is a consulting
professor of mineral economics at Luleå

Üdvözlettel,
Magyarhoni Földtani Társulat titkársága

Kőbe zárt világok c. filmsorozatunk újabb epizódja:
Fosszilis energia
Tisztelt Tagtársak, Érdeklődők!

A sorozat eddig közreadott filmjeit itt
érhetik el.

A "Kőbe zárt világok" c. filmsorozatunk
újabb epizódját ide kattintva tekinthetik
meg!

Üdvözlettel,
Magyarhoni Földtani Társulat titkársága
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Újlengyel, a „legnagyobb” magyar, nemzetközi vonatkozású
szénhidrogén-bányászati központ
a kis Pest megyei faluban a rendszerváltás
óta nincs iparűzési adó, amit nagyon sok
cég ki is használ. Semmi nem utal arra,
hogy a kilencvenes évek végétől az egyik
magyarországi
offshore-paradicsommá
vált, talán az, hogy az elmúlt időszakban
több mint 200 vállalkozást jelentettek be
ide, ebből 15 nemzetközi szénhidrogénbányászattal kapcsolatos. Ténykedésük
lényegében abból áll, hogy a szénhidrogénkutatásban- és feltárásban dolgozó
anyavállalatuktól apportként kapott tengeri
vagy szárazföldi fúróberendezések bérleti
díját, illetve az abból származó nyereséget
valamilyen
formában
átutalják
a
cégközpontnak; működésük valójában csak
a postafiókszékhely fenntartása és a
könyvelés jelentéktelen költségével járul
hozzá a magyar GDP-hez. A magyarországi
fiókcégeken keresztül valójában csak
átfuttatják a pénzt. Általában a társaságok
egy-egy – a cégecske luxemburgi, illetve
svájci fióktelepén dolgozó – alkalmazottal
rendelkeznek.
Szénhidrogén-bányászattal kapcsolatos
újlengyeli
társaságok.
Az
egyik
társaságközpont az Újlengyel Petőfi Sándor
utca 40. alatt lévő, apró, élénksárga épület
(Google Earth alapján), ahová jelenleg
közel 20 társaságot jegyeztek be, ebből 8
kapcsolódik a szénhidrogén-bányászathoz:
• Triton Hungary Vagyonkezelő Kft.
(Alapítva: 2002.12.16. Jegyzett tőke:
12 000 Ft). A Triton svájci központtal
működő óriásvállalat, a Transocean
egyik tulajdonosa. A cég kilencven
tengeri
fúrófedélzetéből
nyolcat
delegált a magyarországi Triton
Hungary
Kft.-be,
amely
a
fúrófedélzetek bérleti díjából származó

Kérdés: Vajon hol lehet a székhelyük a
tengerentúli kőolaj- és földgázmezőkön
dolgozó magyar vállalkozásoknak? A
válasz: Egy Pest megyei kistelepülésen,
Újlengyelben. A magyarázat egyszerű: A
szóban forgó falu ugyanis nem szed
iparűzési adót. Idehaza a különböző
társaságok valóságos vándorlása indult meg
az ilyen közterhet nem kérő települések
irányába.
Deepwater Horizon. Tizenegy évvel
ezelőtt – 2010. április 20-án 21 óra 49
perckor – a Mexikói-öbölben kutatófúrást
mélyítő Deepwater Horizon elnevezésű
félig
merülő
fúrófedélzeten
óriási
földgázrobbanás történt, 11 ember azonnal
meghalt vagy eltűnt, 115-en az életmentő
csónakokon elmenekültek. A fúrófedélzet
teljesen elpusztult a tűzben, majd 36 órával
a kőolaj- és földgázkitörés bekövetkezése
után 2010. április 22-én véglegesen
elsüllyedt, azonban a kőolaj és a földgáz
kiömlése folytatódott. A fúrófedélzet
tulajdonosa a Transocean társaság volt. A
Transocean társaság nagyobbrészt a
Steinhausen (Svájc) és kisebb részt a Triton
Asset Leasing GmbH (Svájc) tulajdona,
akik a Deepwater Horizon fúrófedélzetet az
adózás
miatt
a
Marshall-szigetek
fennhatósága (zászlaja) alatt üzemeltették.
Újlengyel.
Újlengyel
község
Pest
megyében, a Dabasi járásban, a megye déli
részén található. Mindössze 6 km-re van
Pusztavacstól, Magyarország földrajzi
középpontjától. Újlengyel a Kiskunság
északi szegletének erdői között búvik meg.
Könnyedén elérhető a 405-ös országútról és
az M5-ös autópályáról. Teljes népessége
1756 fő (2020), lakások száma 705. Ebben
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•

•

bevételének egy részét amortizáció
címén leírja az adóalapból, másik részét
cégközi hitel formájában, illetve
üzletviteli szolgáltatás néven juttatja
vissza az anyacégnek. Bár az újlengyeli
cég-világbirodalom csak fikció, a Triton
Hungary által bérbe adott tengeri
fúrófedélzetek valóban léteznek: a
Mexikói-öbölben
működő
fúrófedélzetek - mint a Transocean
Marinas, a Cajun Express vagy a Falcon
100 - a Transocean nevű multi
tulajdonában állnak. A Tritontól
bérelhető Discover Enterprise-t például
amerikai források szerint a világ
legnagyobb tengeri fúrófedélzeteként
emlegetik. A Deepwater Horizon
katasztrófájának itt van a magyar
szála. A baleset kivizsgálása során
kiderült, hogy a félig elmerülő
fúrófedélzet
egy
évig,
2009
augusztusáig ennek a társaságnak a
tulajdonában volt.
Frontier Driller Vagyonkezelő Kft.
(Alapítva: 2007.03.06. Jegyzett tőke:
15 000 Ft). A társaság főtevékenysége:
Egyéb
gép,
tárgyi
eszközök
kölcsönzése, bérbeadása, lízingelése
(tengeri fúrófedélzetek, szárazföldi
fúróberendezések).
Az
Egyesült
Államokban több tucat szárazföldi
fúróberendezést
birtokló
Frontier
Drilling-csoport
Kajmán-szigeteki
cégeken keresztül működteti az
újlengyeli-luxemburgi gépkölcsönzőt.
Seadrill Hungary Kft. (Alapítva:
2007.11.29. Jegyzett tőke:14 908 Ft).
Leányvállalata a Marshall-szigeteken
bejegyzett Seadrill Capricorn Holdings
LLC cégnek. A fő tevékenysége tengeri
fúrófedélzetek
és
más
vízi
szállítóeszközök
kölcsönzése.
A
Seadrill - csoport operatív központja
Norvégiában található, a céget az oslói

•

•

•

•

•

tőzsdén jegyzik. A magyarországi
társaság árbevétele részben a svájci
fióktelepre fut be.
Seabras Rig Holdco Kft. (Alapítva:
2012.01.09. Jegyzett tőke: 830 000 Ft).
A társaság főtevékenysége: Egyéb gép,
tárgyi
eszközök
kölcsönzése,
bérbeadása,
lízingelése
(tengeri
fúrófedélzetek,
szárazföldi
fúróberendezések).
Seadrill Vela Hungary Kft. (Alapítva:
2013.02.13. Jegyzett tőke: 100 000 Ft).
A társaság főtevékenysége: Egyéb gép,
tárgyi
eszközök
kölcsönzése,
bérbeadása,
lízingelése
(tengeri
fúrófedélzetek,
szárazföldi
fúróberendezések).
Seadrill
Auriga
Hungary
Kft.
(Alapítva: 2013.02.13. Jegyzett tőke:
100 000 Ft). A társaság főtevékenysége:
Egyéb
gép,
tárgyi
eszközök
kölcsönzése, bérbeadása, lízingelése
(tengeri fúrófedélzetek, szárazföldi
fúróberendezések).
Seadrill Neptune Hungary Kft.
(Alapítva: 2014.03.28. Jegyzett tőke:
100 100 Ft). A társaság főtevékenysége:
Egyéb
gép,
tárgyi
eszközök
kölcsönzése, bérbeadása, lízingelése
(tengeri fúrófedélzetek, szárazföldi
fúróberendezések).
Seadrill Mira Hungary Kft. (Alapítva:
2015.04.30. Jegyzett tőke: 35 398 Ft). A
társaság főtevékenysége: Egyéb gép,
tárgyi
eszközök
kölcsönzése,
bérbeadása,
lízingelése
(tengeri
fúrófedélzetek,
szárazföldi
fúróberendezések).

A másik társaságközpont Újlengyel Ady
Endre u. 15. alatt lévő nagyobb épület
(Google Earth alapján), ahol többek között
7 szénhidrogén-bányászathoz kapcsolódó
társaságok jegyeztek be:
9
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STENA Tay Hungary Fúrási és
Vagyonkezelő
Szolgáltató
Kft.
(Alapítva: 2002.11.07. Jegyzett tőke:
14 000 Ft). A svéd Olsson család
tulajdonában lévő, a világ egyik
legnagyobb kompszolgáltatójaként is
ismert Stena, a szénhidrogén fúrási
üzletágának egy részét telepítette
Magyarországra. A cég hajóit és tengeri
fúrófedélzeteit Ghána partjainál és a
Mexikói-öbölben
használják.
Az
újlengyeli központ alkalmazottja inkább
a Stena International luxemburgi
bázisán (a fióktelepen) működik. Fő
tevékenysége közé tartozik még a
kőolaj kitermelés is. Fióktelepe van
Luanda-ban (Angola).
STENA DrillMAX I Hungary Kft.
(Alapítva: 2007.08.15. Jegyzett tőke:
48 331 Ft). Tulajdonosa a luxemburgi
Stena Drilling International s.a.r.l. A
társaság fő tevékenysége a kőolaj
kitermelése.
STENA DrillMAX II Hungary Kft.
(Alapítva: 2008.10.22. Jegyzett tőke:
975 087 Ft). Tulajdonosa a luxemburgi
Stena Drilling International s.a.r.l. A
társaság fő tevékenysége a kőolaj
kitermelése.
STENA Carron Hungary Kft.
(Alapítva: 2008.06.27. Jegyzett tőke:
102 000 Ft). Anyavállalata a STENA
Drilling International. Fő tevékenysége:
kőolaj- és földgáz termelés és
szolgáltatás. 2009 óta egy fióktelepet
működtet Luxemburgban.
Diamond Hungary Bérbeadó Kft.
(Alapítva: 2002.12.16. Jegyzett tőke:
12 000 Ft). A Diamond-csoport
központi irodája az Amerikai Egyesült
Államokban, a Texas állambeli
Houstonban található. Az újlengyeli cég
árbevétele a Diamond Offshore

•

•

Netherlands
B.
V.
kapcsolt
vállalkozástól
származik.
Fő
tevékenysége: Egyéb gép, tárgyi
eszközök kölcsönzése, bérbeadása,
lízingelése (tengeri fúrófedélzetek,
szárazföldi fúróberendezések), vízi
szállítóeszközök kölcsönzése.
Parker Central Europe Fúrótoronykezelő Kft. (Alapítva: 2007.07.30.
Jegyzett tőke: 24 000 Ft). A társaság
főtevékenysége: Egyéb gép, tárgyi
eszközök kölcsönzése, bérbeadása,
lízingelése (tengeri fúrófedélzetek,
szárazföldi
fúróberendezések),
hitelnyújtás, biztosítás. A szárazföldi és
tengeri fúróberendezéseket birtokló, az
Egyesült Államokban (Houstonban) és
Kazahsztánban egyaránt honos Parkercsoport csak bevételei töredékét vezeti
át a magyar társaságán.
Shelf Drilling Adriatic Services Kft.
(Alapítva: 2013.08.27. Jegyzett tőke:
16 000 Ft). Fő tevékenysége: kőolaj- és
földgáz kitermelési szolgáltatás. A
Shelf Drilling Kajmán-szigeteken
bejegyzett, Dubai székhelyű, tengeri
fúrásokat végző fúrási vállalkozó
társaság. Egyik leányvállalata a
Ravennában (Olaszország) székelő
Shelf Drilling Adriatic Services.

No comment!
Megjegyzés: Az összeállítás az interneten
nyilvánosan elérhető adatok és cikkek
alapján történt.

id. Ősz Árpád
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Öblöstalpas pohár a 2014.11.15-i miskolci „ÖRÖKSÉGÜNK
ÖRÖK – ÜNNEPI UNESCO SZAKESTÉLY” alkalmából. Úgyis
mint az “ÉLÜNK – EMLÉKEZÜNK – BÍZUNK” sorozat
kilencedik darabja.
borítékolható – a kormányzati támogatásra
vonatkozóan nagyon reméljük, hogy szó
szerint...
Mi tudjuk, hogy istenigazából nem is a
selmecszívűeknek, hanem a külvilágnak
van szüksége eme régóta jogos, de csak
most
elért
elismerés
országszintű
tudomásulvételére, hogy végre mindenki
szívében olyan helyre kerüljön nagyszerű
hagyománykincsünk, amit mindig is
megérdemelt volna.
Vivát selmeci diákhagyományok és tisztelet
a Dudujka-völgyi Rókáknak, minden lelki
társunknak és az összes segítő, támogató
intézménynek, akik révén ezt is
megérhettük! Egyetlen tételt említenék,
amelynek igazát néha még az 1990-es világi
paradigmaváltás után sem volt könnyű
teljes egészében elismertetni: igenis vannak
eszmények, amelyek messze felette állnak
mindenféle politikának. A selmeci
diákhagyományok gránitnál keményebben
tartott ideáinak víz alá nyomása ahogy
korábban sem sikerülhetett, úgy annak a
bármilyen távoli jövőben sem lehet esélye.
Hittel valljuk, hogy amíg csak él egy igazi
bányász, kohász, vagy erdész, amig csak
szól egy Bursch nóta, nem is fog sikerülni
soha!
… és ez bizony soha semmikor nem
jelentheti azt, hogy meg kellene
változtatnunk eleink mindenkor őszinte
hazaszeretetének minden más elé helyező
tanítását. Ha valaki másképp hiszi, az csak
fél szívvel van mellettünk. Ugyanez éri a
szakmáink tiszteletére és a barátságra is,
csakis így lehet teljes az egész. Vivát mi
mindannyian, akik ebben hiszünk!
A hajdani selmeci, majd soproni Ifjúsági
Kör példamutatása örök. Az előbbi, összes
manipulációt elutasító tétel kőbe vésettségét
csak aláhúzzák a bányász. kohász, erdész
aufokon, valdeneken látható kitűzők és

Mélyen Tisztelt Örökségünk Örök Ünnepi
Unesco Szakestély, Magas Praesidium,
Legmagasabb Praeses!
Az elért óriási eredmény – idén szeptember
19-én az Unesco Szellemi Kulturális
Örökség Magyar Nemzeti Jegyzékének
részévé
választattak
a
selmeci
diákhagyományok - méltatása már
megtörtént. Ergo öblöstalpas poharam már
csupán egyfajta saját gondolat-ráerősítés
lehet. Mindannyian tudjuk, hogy a
hagyomány-gyakorlás során az utódkarok
diáktársadalma a negyvenes évek vége és a
hatvanas évek közepe közt mennyire
komoly szilenciumra ítéltetett, miközben az
összes fal, tiltás, meghurcoltatás dacára az
akkori kor legjobbjai egyetlen másodpercre
sem engedték kihúnyni a selmeci láng
fáklyáját – akkor sem, amikor az csak titkon
világíthatott. Akik még élnek, mind
emlékeznek rá, nekünk meg becsületbeli
kötelességünk szavukra figyelni.
Vivát mindazoknak, akik e csodát anno szó szerint - a saját megélhetésük kárára
művelték! Hatalmas idea, hogy ezen
firmaünnepet ilyen nagyszerű, életkortól
független körben, együtt élhetjük meg.
Diákok, filiszterek, egyetemiek úgy, ahogy
az örökösökhöz dukál. Vivát örökösök!
Bizony óriási dolog, amely többek között
javíthat azon szomorú helyzeten is, hogy
immár az utódkarok ifjúsága közül csak az
elhivatott kevesek tartják érdemesnek
mindezek követését. Nem úgy, mint nálunk,
korosztályombélieknél, ahol anno kényszer
egyáltalán nem volt, de föl sem merülhetett,
hogy valaki kívül maradjon.
Ez a nagyszerű vívmány az immár
hagyományos selmecbányai szalamander
ünnepen való részvételünk javuló helyi
megítélését is csak tovább erősítheti és még
egy sor további pozitív hozadék
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az időt, ahol nagyjaink tisztelete okán soha
nem
feledkezünk
meg
selmeci
elhivatottságunkról. Ez a lényeg és semmi
más! És miután az őszinteség örökölt
eszmerendszerünk fundamentuma és a régi
firmamondás szerinti “bolond ember az,
akinek egy csöpp esze sincs” mi ilyenkor
nem divatkóros álcaszínházat játszunk,
bizony hogy jókedvvel és annak fáintos
eszközeivel tesszük és az vesse ránk az első
követ, aki elbírja, mert Wass Albert
versével szólva az marad és maradni is fog.
Vivát lényeg!
Mi tudjuk, hogy minden örök diák olyan
lenne vidámság nélkül, mint a páros
kapcsolat pár nélkül. Poharam talpas része
után tehát derűs befejezés kell következzék,
amely mindössze egy tucat, mindenféle
rosszat túlélni segítő muzeális és új öblöske
lészen:

hímzések. Eleink gyakorlatára hajaznak
azok is. Eszményeinket nem lehet
kiforgatni, félremagyarázni. Történhet
bármi, akarhatnak bárkik bármit, a diákság
mindig vissza fog térni az igazi
gyökerekhez
és
nem
enged
a
negyvennyolcból!
… és igenis mondjuk ki azt is, hogy az
elszenvedett történelmi sorscsapások miatti
fájdalom kifejezésénél természetesebb
dolog
nincs.
Ahogy
emlékeink
manipulálását nem, úgy azok kisajátítását
sem engedhetjük meg soha!

1., Csak nagy és nemes célokért érdemes
élni. Vagy jól.
2., Sok nőt könnyű boldoggá tenni. De
egyet?...
3., Ne lopj! Keveset, mert az gyanús!
4., Politikusként szemed előtt lebegjen a
tanítás: ha nem tudok ártani, legalább ne
használjak!
5., Házinyúlra nem lövünk! Kivétel a dugós
puska. Mondja ezt Puska István
főosztályvezető.
… és miután az én korosztályom sajnos már
kihalófélben van, ennek az egész feladatnak
a felelőssége egyre inkább a mostani ifjabb
filiszterekre és a leendő filisztereket képező
diákságunkra hárul. Vivát diákság!
Ellendrukkereink gyakorta hangoztatják,
hogy összetartásaink veleje minden
törekvés dacára kizárólag a mulatás. Az aval kezdődő italok. Hamis a vád. A
szakestély – röviden szólván – az igaz
barátság maga. Nem lehet elégszer
hangsúlyozni, hogy a mi szakestélyeink a
selmeci
szellem
hármas
mottója
megélésének helye, ahol méltón múlatjuk

6., Minden erős férfi mögött áll egy nő. A
gyenge mögött több is. És egyik sem
szótlan!
7., A másodlagos nemi jelleg túrót ér
elsődleges nélkül.
8., Légy becsületes! Ha már végképp
beigazolódott, hogy semmihez nincs
tehetséged.
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9.,
Globalizáció?
Akit
romlott
töltöttkáposztával kínálnak meg, attól nem
várható el, hogy
cigánykereket hányjon!

elutasítani, mint a magunkévá tenni.
Kívülmaradó kortársaink még önmaguknak
sem fogják bevallani soha, hogy fanyalgó
magatartásuk egyetlen mozgatórugóját
egyszerűen csak úgy hívják,
hogy - irigység!
Vivát Rókák, vivát valódi diák és
filisztertársaságok mind,
és vivát ultra szupra igazi professzorok!

10., Ne hazudj! Csak akkor, ha értesz hozzá.
11., Élj úgy, hogy a végén ne kelljen szőnyeg
szélén állnod. Ülj le, vagy üld le!
A záró slussz, a 12. passzus viszont az
öblöstalpas jelleghez illően kőkomoly:

Jó szerencsét!

Senkit nem kell győzködnünk, rábeszélnünk,
hogy velünk, selmecszívűekkel tartson.
Mindenki úgy üresíti ki az életét, ahogy
akarja. Eszméket mindig könnyebb

Kiss Csaba András alias Balhés Charley

A selmeci bányaiskola 1873 és 1918 között
miniszterelnöksége idején – Selmecen,
Felsőbányán és Nagyágon – három
bányaiskolát szervezett, ahol „a bánya- és
kohóművek
számára
felvigyázókat,
altiszteket és mestereket” képeztek.
Bányaiskolai tanulókká 14 éves kor után
válhattak azok a diákok, akik a polgári
fiúiskola negyedik osztályát elvégezték. A
tanítás három évig tartott és a tanulóknak
közben gyakorlati munkákkal is kellett
foglalkozniuk. A tanulók létszáma évenként
60-70 fő volt. Az állam számára fölvett
növendékek ösztöndíjat kaptak. 1

A selmeci egykori bányaiskola (vagy
bányásziskola) méltatlanul elfeledett a volt
helyi akadémia/főiskola, de akár csak az
akkori gimnáziumok árnyékában. A
selmeci sorozat mostani részében –
hiánypótló célzattal is – röviden
megemlékezem a selmeci bányaiskoláról és
megtudhatjuk, hogy hol, mire, kiket és kik
tanítottak a dualizmus ideje alatti 45 évben.
Az ősi bányavárosban sétálva bizonyára
mindannyian elmentünk már az egykori
bányaiskola előtt, sőt, lehet, hogy be is
léptünk a reneszánsz stílusú Belházy
épületbe (1. kép), ahol 1873-tól „a
bányászat számára szakszerűen képzett
ügyelőket és altiszteket neveltek”. A
Belházy
épület
akadémiatörténeti
szempontból is jelentős hely volt, ugyanis
1770 és 1899 között többek között kémiai
oktatás is folyt a falai között, de erről most
csak ennyit. 1873-ban a magyar kormány
Szlávy József (aki 1844-ben a selmeci
akadémián kapott bányamérnöki oklevelet)

A selmeci bányaiskola 1870-es évekbeli
kezdetekor
három
tanár
szerzett
elévülhetetlen érdemeket: az alapítástól
igazgató/ügyvezető Liszkay Gusztáv (18431889), továbbá Dérer Mihály és Tenczer
János. Ekkoriban a helyi bányaigazgatóság
élén Péch Antal, míg az akadémia élén
Farbaky István állt.

1

A Pallas nagy lexikona II. kötet Budapest, 1893. 604.; A Sátoraljaújhelyi
Polgári Fiúiskola értesítője az 1910-1911. iskolai évről. Sátoraljaújhely, 1911. 49.; A

Bánya, 4. (1911) 20. sz. 5. (máj. 21.); Bartha Dénes – Oroszi Sándor: Ha Selmec hív…
Budapest, 2009. 98-99.
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1. kép: Bányaiskola Selmecen, intézményi névtáblával a bejárat mellett (1910 körül)

Liszkay Gusztáv 1878-ban Selmecen a
Joerges nyomda kiadásában megjelentette a
„Bányatan”
című
magyar
nyelvű
bányaiskolai tankönyvét (2. kép), mely
hozzájárult
a
német
dominanciájú
bányászati szaknyelv magyarosításához is.
A közel 400 oldalas tankönyv 8 fejezetre
bomlott: telepismeret, a bányászati munkák
és műszerek ismertetése, a bányaüzem
előkészítése, bánya biztonositás, fejtéstan,
szállítástan, szellőztetéstan, kutatástan.
1887-ben Richter Gusztáv (1825-1902)
váltotta Liszkay Gusztávot és Richter 1892ig volt az iskola vezetője. Liszkay és
Richter is Selmecbányán hunyt el, sírhelyük
a Klopacska fölötti evangélikus temetőben
van.2 A selmeci bányaiskola 1884-től 1892ig tanárai között tudhatta Faller Károlyt
(1857-1913) is. Az 1890-es évektől már ifj.
Litschauer Lajos (1858-1937) főmérnök és
az 1893-tól oktató Székely Vilmos mérnök
vitt vezető tanári szerepet az iskolában,
mely a 19-20. század fordulóján jelentékeny
szakképző intézet volt.

2. kép: Liszkay Gusztáv: Bányatan című
bányaiskolai tankönyve (1878)

2

https://www.virtualna-banska-stiavnica.sk/virtualnastiavnica/evanjelicky-cintorin-nad-klopackou/plan&hrob=49#info_virtualny_cintorin
és https://www.virtualna-banska-stiavnica.sk/virtualna-stiavnica/evanjelicky-

cintorin-nad-klopackou/plan&hrob=60#info_virtualny_cintorin (letöltés: 2021.
március 15.)
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1907. október elején Selmecen alapított „Jó
szerencsét” című társadalmi, műszaki,
bányászati és kohászati szaklapot is
szerkesztette.
E
lapban
aknász
álláshirdetések is megjelentek, többek
között 1910-ben a következők szerint:
„Csakis józan, törekvő és bányaiskolát
végzett egyének pályázhatnak … kezdő
fizetés 140-150 korona (mai értéken közel
250 ezer forint) havonként, szabad lakás,
fűtés, világítás és az útiköltségek
megtérítése.” A lapban megjelent olyan
aknász álláshirdetés is, mely szerint
„bányaiskolai végzettség nem okvetetlen
kötelező, de bányaiskolát jelesen végzettek
előnyben részesülnek. Életkor 30 évnél több
ne legyen.” A dualizmus és a világháború
végén, 1918-ban a selmeci bányaiskolában
Székely Vilmos bányatanácsos volt a
vezetőtanár-igazgató,
tanárok
pedig
Mákávé Miklós és az 1912-től oktató
Balázsy Imre főmérnökök voltak. Ekkor
Magyarországon az 1873-as induló három
mellett még további három bányaiskola
működött, éspedig Verespatakon és Pécsen
1896-tól, valamint Petrozsényben 1905-től.
A selmeci bányaiskola 1918. évi igazgatója,
Székely
Vilmos
az
1920-tól
Csehszlovákiához került bányavárosban
maradt, 1924 nyarán nyugállományban
volt, továbbá 1934-ben Selmecen ünnepelte
a 75. születésnapját és 1935-ben is a helyi
polgári olvasókör (kaszinó) elnöke volt. 4

Ebben komoly érdemeket szerzett ifj.
Litschauer, aki 1888 és 1911 között a
bányaiskola oktatója, 1893-tól egyben
vezetője is volt. 1893/94-ben Kovács
Károly, 1895 és 1897 között Oczvirk Ede,
1898 és 1900 között Clement Béla, majd
1901-tól Mákávé Miklós segítette az ifj.
Litschauer-Székely kettőst.
Ifj. Litschauer mint „vezértanár és
önképzőköri felügyelő” elősegítette, hogy a
tanulók „Jó szerencse” név alatt saját kört
szerveztek és e kör tagjai a városi
rendezvényeken, így 1902-ben az Erzsébetünnepen is részt vettek. Ez a kör egy
évtizeddel később már legalább félszáz
példányos saját könyvtárral – ennek
keretében a Révai Károly fordításában
1912-ben megjelent „Selmeci bursch
dalok” című könyvvel (3. kép) – is
rendelkezett. 1912-től Székely Vilmos
(1859-1935 után) volt a negyedik
iskolaigazgató.3

Legközelebb,
majd
ha
szeretett
városunkban a Belházy-épület előtt
sétálunk vagy oda be is lépünk, akkor
jusson eszünkben, hogy Selmec egykori
iskolaváros jellegéhez hozzátartozott a
mára kissé elfeledett egykori bányaiskola is.

3. kép: A selmecbányai bányaiskolai „Jó szerencse
kör” pecsétje (1912 körül)

Dr. Fricz-Molnár Péter

Ifj. Litschauer további érdeme volt, hogy a
bányaiskola ügyvezető szaktanáraként az

3

4

A Pallas nagy lexikona XI. kötet. Budapest, 1895. 571.; Magyarország
tiszti cím- és névtára. Budapest, 1875. 96., 1879. 113., 1884. 159., 1887. 194., 1888.
239., 1892. 213., 1893. 213., 1894. 219., 1895. 219., 1896. 245., 1897. 291., 1898.
312., 1899. 330., 1900. 312., 1901. 316.; Selmecbányai Híradó, 13. (1902) 47. sz. 3.
(nov. 23.); http://hmmpr.hu/adatlap.php?id=117 (letöltés: 2021. március 15.)

Jó szerencsét, 1. (1907) 1. sz. 1. (okt. 6.) és 3. (1910) 52. sz. 31. (szept.
25.); Magyarország tiszti cím- és névtára. Budapest, 1912. 215., 1918. 191.;
https://artortenet.hu/magyar-penzertekindex-arak-es-devizak-alapjan-1754-tol/
(letöltés: 2021. március 15.); Prágai Magyar Hírlap, 3. (1924) 177. sz. 4. (aug. 6.) és 13.
(1934) 219. sz. 6. (dec. 28.) és 14. (1935) 74. sz. 8. (márc. 28.)
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Ganz Ábrahám (1814-1867) életrajza, tevékenysége
kántortanító, édesanyja Remi Katalin. Ganz
tízéves korában elveszítette édesanyját,
majd édesapja újra nősült. Nyolc testvére
volt, hogy a családot a megélhetési gondok
alól mentesítse, már tizenöt évesen előbb
ácsmesterséget tanult, de felszabadulása
előtt elment Zürichbe Eschner vasöntőhöz
(az Eschner-Wyss-féle gépgyár alapítója)
öntőinasnak.
Húszévesen indult el vándorútjára,
amikor
Németország,
Franciaország,
Ausztria,
Olaszország
különböző
városaiban, gyáraiban dolgozott, ahol nagy
tapasztalatra és szakértelemre tett szert.
Pestre 1841 augusztusában érkezett. Gróf
Széchenyi István által kezdeményezett
József
Hengermalom
Társulat
gőzmalmának
építésénél
szerelőként
kezdett dolgozni.

Ganz Ábrahám portré 1865-ből

A svájci Unter-Embrach városkában
született 1814. november 6-án régi svájci
polgárcsalád harmadik gyermekeként, de
első fiúként. Apja Ganz Ulrich református

József hengermalom 1846

szerelőműhelye mellett rövidesen egy
öntödét alakítottak ki, ahol "első
öntőmester" lett, ez volt Pesten, hazánk
első, nem nagyolvasztó mellé települt

Ganz Ábrahám itt tapasztalta meg,
hogy a gyorsan fejlődő magyar gyáriparban
mennyire kevés a jó, vasiparhoz értő
szakember. Javaslatára a gőzmalom
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igazolja két kitűző is, amelyeket még
Mechwart András éltében, 1878-1879-ben
adott ki. Továbbá ezt bizonyítja Mechwart
belépésének 25 éves, a gyár alapításának
50. évfordulójára öntött nagyméretű
emléktábla „1844-1894” felirata is.

öntödéje. A "közvetett" öntéssel, azaz a
nyersvas kupolókemencében átolvasztása
után rendkívül tiszta öntvényt nyertek, és ez
lehetővé tette a különböző mechanikai
tulajdonságokat biztosító öntöttvas fajták
választékának kialakítását a lehetőségek
adta ötvözéssel, összetétel változtatással.
Pesten Ganz Ábrahám volt az első, aki
kupolókemencét
épített,
és
vasöntvényeket gyártott. Az elkészített
öntvényeket az 1842-es Első Magyar
Iparmű-kiállításon bemutatták, ezeknek a
különleges összetételét és tisztaságát
Kossuth Lajos is méltatta. Ezután az öntöde
és a gépjavító műhely vezetőjévé nevezték
ki Ganz Ábrahámot. Ebben az évben
Konrád öccsét magához vette, aki szintén
öntőmesterséget tanult. Sajnos 1843-ban
öntés közben a folyékony vas a jobb
szemébe fröccsent. Feljegyzések szerint azt
mondta: "A fél szem oda, de az öntés
sikerült". Már ekkor igyekezett kopásállóbb
őrlőhengereket önteni, mivel azok a
gabonamalmokban gyorsan koptak.
Az öntöde felfutása, jó eredményei
okán a malom vezetősége a haszonból
részesedést fizetett Ganznak. A gőzmalom
vezetője, Fehr Vilmos igazgató, aki Ganz
munkáját kezdettől akadályozta, a bevétel
könyvelésének hamisításával igyekezett a
számára járó rész összegét csökkenteni, így
kialakult nézeteltérés és az eddigi
megtakarításából már 1844. év végén telek
és ház vásárlásba kezdhetett a budai
Vízivárosban,
távolabbra
a
pesti
gőzmalomtól. A különböző engedélyek
beszerzését még 1844-ben elindítva 1845.
január 20-án árverésen 4500 forintért telket
és két kis épületet vásárolt, és már 1845
február 5-én megkapta a vasöntéssel és a
kapcsolatos iparágak művelésére szolgáló
engedélyt. Ide tégelykemencét épített, és
először hét segéddel kezdett dolgozni,
főként a lakosság szükségleteit szolgáló
öntöttvas tárgyakat gyártottak. Még 1845ben kibővítette öntödéjét a szomszédos
telek
megvásárlásával
és
egy
kupolókemence építésével.
Az a tény, hogy az öntöde már 1844ben létrejött és működését megkezdte

Ganz öntödéje az akkori Királyhegyi út felőli

Ganz Ábrahám budai műhelyében
induláskor, 1844-ben 7, 1848-ban 60
munkás dolgozott, s ez a vállalkozás az
1860-as évek derekára több mint 350
munkást foglalkoztató gyárra fejlődött.
Induláskor a Ganz öntöde még kisebbszerű
műhelynek volt mondható, gyártmányai
városi megrendelésre: csatorna- és
vízvezetékcsövek, kórház-, fürdő- és iskolai
felszerelések,
magánmegrendelések:
kerítések, ajtó- és ablaktáblák, rácsok,
kapuk, mosdók, kályhák, más vállalkozások
megrendelései: gazdasági gépalkatrészek,
malomhengerek voltak. Ekkor még a kis
üzem
technikai
berendezései:
kupolókemence, tégelykemence, nem
gépesített légbefúvó volt. Már az első évben
hasznot termelt, üzeme folyamatosan
bővült. Termékei 1844-1846-ban még nem
tömeggyártásban készültek. Ganz minden
lehetőséget
megragadott
öntvényei
bemutatására, már 1845 őszén jól szerepelt
gyártmányaival az Iparegylet kisebb
kiállításán, és 1846-ban vasúti kereket is
öntött. Az 1846-os harmadik iparműkiállításon kályhákat mutatott be, ezzel
elnyerte a kiállítás ezüst és József nádor
bronzérmét. Később, 1847-től 8-10 LE
gőzgépet állítottak munkába, és már 9-10
öntő, 2 magkészítő, 12-18 napszámos, 8-12
fiatal tanonc dolgozott. Jellemző módon
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Ganz Ábrahám Henrik öccsét is magához
vette írnoknak az üzemben egyre szaporodó
adminisztrációs teendők ellátására.
Az öntöde a szabadságharc alatt tíz
ágyút és ágyúgolyókat öntött a magyar
honvédseregnek,
ezért
az
osztrák
hadbíróság 1849 októberében felelősségre
vonta.
Svájci
állampolgárságának
köszönhette, hogy csak hat hét elzárásra
ítélték, amit nem kellett letöltenie.
1849. október 24-én feleségül vette
Heisz Jozefinát, egy pesti polgárcsalád
lányát. Gyermekük nem született, ezért két
rokon árva lányt fogadtak örökbe. Ganz
felismerte, hogy vállalata fejlődéséhez
olyan termékekre van szüksége, amelyek
nagy sorozatban készülnek, figyelmét így a
vasút felé irányította.
A budai gyár 1852-ben elnyerte „az
országos gyár” címet és a vele járó
kedvezményeket szerezte meg Ganz
Ábrahám, amely a vagyonosság megfelelő
igazolása mellett a gyárnak az ipari rendelet
vonatkozó előírásait kellett teljesítenie.
Összes vagyonát 65 000 frt-ra, a tiszta
vagyont 35 000 frt-ra értékelték, s végül az
osztrák
kereskedelmi
és
iparügyi
minisztérium végül 1852 októberében adta
meg számára a kért kiváltságot. A PestBudai Kereskedelmi Iparkamara még ez
évben beszámolt Ganz üzeméről: Egy 8 LEős gőzgépe van és általában napi 60
munkást foglalkoztat. Hetenként 150-200
mázsa nyersvasat dolgozott fel, amelyet
Dernőről, Csetnekről és Nagyszlabosból
szerzett be. Naponta 30 mázsa szenet
használt fel, amit Oravicáról hozatott,
Csehországból hetenként 30 mázsa kokszot
hozatott. Kitűnő gépekkel volt felszerelve,
minden mintát maga készített és értékes
munkákat szállított. Szászkán, bánya- és
vasműbe 1851-ben kb. 20 000 frt tőkét
fektetett. Ganz már 1852 végén felismerte,
hogy
tőkésés
tulajdonostársának
szélhámossága
miatt
a
szászkai
próbálkozása nem járhat sikerrel, végül
1856-ban sikerült azt az Osztrák
Államvasút Társaságnak eladni, s ekkor
kapta vissza befektetett pénzét.

A Pest–Vác vasútvonallal 1846-ban
Magyarországon is megkezdődött a vasutak
építése. Európában ekkor kovácsoltvas
abroncsú, küllős vasútikocsi-kerekeket
gyártottak. Az öntvényeket homokformába
öntötték, és környezeti hőmérsékleten
hagyták lehűlni. Amerikában és Angliában
már alkalmaztak egy jobb kereket
eredményező eljárást, az angol John Burn
által 1812-ben feltalált kéregöntést. Ennek a
lényege, hogy az öntvények keménysége
növelhető, ha az öntést követően gyorsan
hűtik le. Ez úgy lehetséges, ha az öntőforma
egy részét jó hővezető anyagból állítják elő.
Ahol a folyékony vas a formában
elhelyezett hűtővassal (vagy kokillával)
érintkezik, lényegesen keményebb öntvényt
nyernek. Az így gyártott kerekek
futófelülete keményebb, kopásállóbb.

Kéregöntött vasúti kerekek Ganz Ábrahám
öntödéjének udvarán

Ganz Ábrahám a már 1853-ban
tudott először ilyet gyártani, amikor a
kopásállóbb
malmi
őrlőhengerek
előállításával kísérletezett. Kis budai,
Királyhegyi úti üzemében dolgozta ki a
kéregöntésű vasúti kerekek előállítási
módszerét 1855-ben, és az öntöttvas
felületének acélkeménnyé tétele tárgyú
szabadalmát 1856 év vége előtt bejelentette.
Ennek lényege, hogy a kerék felülete
antimon (Sb) hozzáadásával az öntés során
sokkal keményebb, gyakorlatilag kopásálló
lesz (így a kerék élettartama a sokszorosára
nő, nem reped el, nem deformálódik). Ganz
így írja le az eljárás lényegét: "Hogy
tökéletes keményöntvényt, úgynevezett
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kéregöntvényt
kapjunk,
főeszközül
antimonium anyagot használunk. Ezt
finomra őröljük, és festéket vagy masszát
csinálunk belőle. Az öntvényforma
borítófalát bekenjük, majd megszárítjuk, és
a formát összerakjuk. Végül 100 fokra
felhevítjük, és a folyékony vasat a formába
öntjük. A merevedéskor azon a helyen, ahol
az öntvényforma falát az említett anyaggal
bekentük,
üvegkeménységű
kéreg
keletkezik, amely – aszerint, hogy a
borítófalat vékonyabban vagy vastagabban
kentük be – 2, 3 vagy 4 milliméter
vastagságú lesz. Ezért az antimonium
anyagot találtam legalkalmasabb eszköznek
a
tökéletesen
jó
kéregöntvény
előállítására..." Az antimon-tartalmú mázt
azért is használta a kokilla belső felületének
kikenésére, hogy azzal elkerüljék a
folyékony vas ráégését a hűtővasra. A
kéregöntésű vasúti kerekek tömeges
gyártására 1855-ben állt rá, és 1857-től már
az
antimonos
masszával
kezelt
hűtővasakkal öntötteket gyártotta. Sikereit
ennek köszönhette. Már 1855-ben a párizsi
világkiállítás zsűrije újítását bronzéremmel
jutalmazta (ugyanaz az érem, amit
ugyanakkor Jedlik Ányos is megkapott, a
fotót lásd ott). Első megrendeléseit az
Osztrák Államvasutaktól kapta, és
gyártmányai
annyira
sikeresnek
bizonyultak, hogy később Európa-szerte –
Olaszország,
Svájc,
Németország,
Oroszország vasúttársaságainál is –
elterjedtek, sőt nyugodtan állíthatjuk, hogy
ebben az időben az európai vonatok
többsége a Ganz által gyártott kerekeken
gurult. A megrendelések következtében az
öntöde szűknek bizonyult, így Ganz 1858ban felépítette új nagy öntőcsarnokát.
Kiváló munkatársai – többek között
Mechwart András – segítségével gyárát
továbbfejlesztette,
gyártmányai
körét
bővítette és európai hírnévre tett szert.
Termékei az 1855., majd az 1867. évi
párizsi, valamint az 1862. évi londoni
világkiállításon is díjakat nyertek.
Ganz ezt az eredményt úgy érte el,
hogy termékeit a kiállításokon való
bemutatásokon kívül jelentős és fontosabb

piacszerző útjai is voltak, úgymint 1856
Galícia, Morvaország, Felső-Ausztria,
Szászország,
1859
Szászország,
Bajorország, 1860 Svájc, Szászország,
Poroszország,
Oroszország,
Szilézia,
Csehország, 1862 Svájc, 1863 Itália, Svájc,
1864 Hollandia, Oroszország, Itália, 18651866 német és lengyel területek.
A Ganz öntöde 1853 és 1866 között
59 vasúttársaságnak 86 074 kéregöntésű
kereket szállított. Ganz megvett egy angol
szabadalmat is, Ransomes és Biddel
találmányát, ami a vasúti váltók
szívcsúcsainak gyártására vonatkozott.
Természetesen
ezt
is
azonnal
továbbfejlesztette, két újabb szabadalmat
kapott 1861-ben és 1865-ben. 1860- 1866
között 6293 kéregöntésű szívcsúcsot
szállított a vasúttársaságoknak.
Egyedülálló találmánya volt a
mozdonyok
menetirányának
megváltoztatására szolgáló fordítódob,
amelyet vonatok (mozdony + személy- és
teher-szállító
kocsik)
megfordítására
szolgáló
kereszteződés
címen
szabadalmaztatott.
Nemcsak a vasutaknak gyártott
termékeket, hanem többek közt hidak,
például a szegedi Tisza-híd öntvényeinek
egy részét is az ő vezetésével állították elő
1857-ben. Említésre méltó még a Csoltó
község melletti Sajó-híd és Bánréve melletti
Sajó-híd építéséhez vas alkatrészeit,
szerkezeti elemeit is a Ganz öntöde
szállította.
Mindemellett
kéregöntésű
malomipari rovátkolt hengereket is
előállított. Később a gyár ezzel a
hengerszékek gyártásával is világhírű
eredményeket ért el Mechwart András
vezetésével. A sikert nemcsak a gyár
fejlődése, hanem a termelés felfutása, a
gazdasági eredmény mellett szinte
minden jelentősebb kiállításokon a
megítélt, elnyert díjak is jól mutatják,
ahol városi és uralkodói elismerést
kapott.
1861-ben tagja lett Buda város
képviselő-testületének, 1863-ban Buda
díszpolgára lett, és még ez évben Ferenc
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József-rend koronás arany érdemkereszt
kitüntetést is kapott. Az uralkodó 1865.
július 8-án látogatást tett a gyárban.
Ganz Ábrahámnak a Szabadalmi Hivatal által nyilvántartott szabadalmai:
Szabadalom Bejelentés
Aktaszám Cím
száma
napja
1861/000537 1855.04.23. 11/006034 Öntöttvasból készült öntőforma
1863/000355 1856.11.27. 13/007467 Öntöttvas felületének acélkeménnyé tétele
1868/000144 1857.06.13 18/000005 Kéregöntésű kerék vasúti kocsikhoz
1864/000132 1861.12.02. 14/008119 Javított szívdarabok vasúti kereszteződésekhez
Vasutak (mozdonyok) megfordítására szolgáló
1867/000153 1865.05.20. 17/010446 kereszteződés
bronzérme és az 1867-es svájci iparműkiállítás ezüstérme.
Ganz Ábrahámot 1863. szeptember
4-én Buda díszpolgárává választották,
1863-ban a császár személyesen fejezte ki
legmagasabb elismerését, Ferenc József
rend Arany Érdemkereszt koronával
fokozatban részesítette.
1867. november 23-án ünnepelték a
százezredik kéregöntésű kerék gyártását,
amelynek alkalmából vacsorát adott minden
alkalmazottja és családtagjai részére.

Összességében
megállapítható,
hogy Ganz Ábrahám kutatói, feltalálói és
szabadalmakkal töltött munkássága 1840 és
1867 közé tehető. A Ganz-gyár
munkáslétszáma 1854-ben 60, 1857-ben
106, 1867-ben pedig már 371 fő volt. A napi
termelés 2-3 tonna öntvény volt (közte 5060 db vasúti kerék). A gyár termékei a
következő
nemzetközi
elismeréseket
kapták: a párizsi világkiállítás három
bronzérme, a svájci iparmű-kiállítás
ezüstérme, az 1862-es londoni világkiállítás

A 100 000-dik kéregöntött vasúti kerék emlékére ónból készült emlékérem, melyet minden résztvevőnek az
1867. november 23-i díszvacsorán adott át emlékül Ganz Ábrahám
(MNM Éremtár tulajdona, ez az egyetlen példány, amely tiszta éremképet mutat).
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A Magyar Ipartestület 1846. évi ezüst díjérme, melyet Ganz Ábrahám és öntödéje nyert el.

kocsikat,
homokkeverőt,
mintákat,
formaszekrényeket, stb. a Fővárosi
Tanács építési osztályának vezetője, Heim
Ernő 1964. december 1-jén elfogadta Kiss
Albert javaslatát, és a Ganz törzsgyár
öntödéjét felvették a műemléki jegyzékbe
(nem tudni miért, de Kiszely Gyula, a
múzeum első igazgatója 1966-tól vélte
műemléknek az épületet. A különböző
átszervezések és adminisztrációs hibák után
1991-ben a tulajdoni lapra visszakerült a
műemlék épület bejegyzés a 13545/2
helyrajzi szám alatt, és ezt követően az
épület műemléki védettsége 15163
törzsszám és [242] azonosító szám alatt
ismételten került regisztrálásra még. Azzal,
hogy mind az épület, mind a benne lévő
gyártóeszközök műemléki védelem alatt
állnak, a jelenlegi jogszabályok szerint ipari
örökségnek számít, és mint ilyen ebben az
iparágban csak kettő létezik Európában. Az
egyik a Bem utcai Öntödei Múzeum. A
másik ilyen intézmény az angliai Ironbridge
város 100 m hosszú öntöttvas hídja és attól
kb. 500 méterre lévő vasöntödének a
maradványain kialakított ipari kiállító
bázis, ahol a híd tartószerkezetét öntötték a
18.
század
utolsó
negyedében,
megjegyezve, hogy az többnyire csak a híd
építésének idejében működött. Míg a Bem
utcai Ganz öntöde 1844 és 1964 között
szinte változatlan termékválasztékkal 120

Életében sokat fordított szociális
célokra, üzemében Magyarországon akkor
egyedülálló nyugdíjas, és betegpénztárt
létesített.
Svájci
állampolgárságát
megtartotta, arról nincs adat, hogy a magyar
nyelvet elsajátította-e. Családjával németül
beszélt, a gyárában németül tudó kollégák
vették körül.
Megfeszített munkája idegzetét
felőrölte, 1867. december 15-én tragikus
körülmények között meghalt. Hamvait a
Kerepesi úti temetőben eltemették.
Felesége Ybl Miklós tervei alapján díszes
mauzóleumot építtetett. Ganz Ábrahám
hamvait 1872-ben ide vitték át, majd
felesége hamvait 1913-ban helyezték
mellette örök nyugalomra.
Ganz Ábrahámot a magyar nehézipar egyik
úttörőjeként
tartjuk
számon,
munkásságával nagymértékben hozzájárult
a hazai gépgyártás fejlődéséhez és a
vasúthálózat kiépítéséhez, a vasúti
járművek fejlesztéséhez.
Az eredeti öntödében 1964-ig folyt
a termelés. Ekkor a Budapest II. kerület
Bem József utca 20. szám alatt levő gyárat
leállították, s a kéregöntöde berendezéseit
megőrizve. 1964. május 29-én a
Művelődési Minisztérium levelében, 16
tételben felsorolva a védetté tett
tárgyakat,
többek
között
a
kupolókemencéket,
a
vasszállító
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évig működött, és mint ilyen az európai
Kontinens egyetlen kohó-, illetve öntőipari
öröksége. Ezt a leállított öntödét 1969-ben
Öntödei Múzeummá alakították, majd az
Országos Műszaki Múzeum keretében
működött, és ami ma már nem
látogatható. Az épületet 1964-ban
műemlékvédelem alá helyezték, de az
emléktáblát később, 1984-ben helyezték el
a Múzeum falán a bejárat mellett.
Ganz Ábrahámról és az Öntödei
Múzeumról sokszor és sokan írtak, tartottak
előadásokat. Nem azokat kívántam
megismételni,
hanem
ebben
a
cikksorozatban én azt szerettem volna
bemutatni, hogy gróf Széchenyi István nem
mint mérnök, hanem mint politikus és igen
jó kapcsolatokkal rendelkező személy a
Haza felemelkedéséért, fejlődéséért, a
különböző iparágak kialakulásáért tett
eredményesen és nagyon sokat. Ganz
Ábrahám viszont inkább egy olyan
vállalkozó iparos volt, aki szintén a haladást

szolgálta, öntödéjének működése más
iparágak
magyarországi
kialakulását,
fejlődését tette lehetővé, mintegy irányt
mutatott a gépgyártás kialakulásához.
Szerencsésen Ganz Ábrahám volt az, aki
rávette Mechwart Andrást arra, hogy itt
Budán, nála vállaljon munkát, és aki később
Ganz Ábrahám korai halála után átvette
helyét, és aki méltó utódaként világhírűvé
tette a Ganz és Társa Rt-t. Mechwart András
és az áltata vezetett Ganz Rt. találmányok
inkubálásával olyan feltalálók és mérnökök
karrierjét indította be, mint Bláthy Ottó,
Déry Miksa, Zipernowsky Károly, Bánki
Donát, Kandó Kálmán vagy Csonka János,
de még Nikola Teslát is foglalkoztatta, a
magyar ipart több területén fejlődésre
késztette.

Káplánné Juhász Márta km.

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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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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