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H í r l e v é l 
 

2021/27 

2021.07.09. 

 

 

Fogadj örökbe! 
 

 

Tisztelt Tagtársak! 

 

Tájékoztatjuk Tisztelt tagtársainkat, hogy 

az új székházba előre láthatólag augusztus 

elején tudunk átköltözni. 

A költözéssel kapcsolatos költségek mellett 

az Egyesület anyagi lehetőségei csak egy 

későbbi időpontban fogja lehetővé tenni, 

hogy a nem „létkérdés” fejlesztéseket 

megvalósíthassuk. 

Bízva tagtársaink önzetlen segítségében, 

egy-egy fejlesztés előrehozatalában 

szeretnénk a támogatásukat kérni. 

Az egyik tárgyalótermet szeretnénk 

kialakítani modern videókonferencia 

megtartására, jelen pandémiás időszak 

felerősítette ezen eszközök jelentőségét. A 

tárgyalót szeretnénk felszerelni egy BOSE  

multifunkciós videókonferencia eszközzel 

és egy nagyképernyős TV-vel. 

 
 

 
 

A várható költség 750eFt. 

 

Amely cég vagy tagtárs ezt az összeget erre 

a célra az Egyesületnek felajánlja, arról a 

tárgyalóban egy emléktáblával emlékezünk 

meg. 

 

Az Egyesület titkárságán várjuk a 

jelentkezéseket! 

 

Jó szerencsét! 

 

Zelei Gábor  

 

 

 

Központi Bányásznap 
 

 

Tisztelt Tagtársak! 

 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy szeptember 2-

án 11:00 órás kezdéssel Gyöngyösön, a 

Mátra Művelődési Központban kerül 

megrendezésre az idei Központi 

Bányásznapi Ünnepség. 
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Selmeci Szalamander 
 

 

Tisztelt Tagtársak! 

 

Selmecbányáról azt a tájékoztatást kaptuk, 

hogy a szokásos Selmeci Szalamander idén 

sem kerül megszervezésre.  

A város ugyanabban az időpontban egy 

kisebb rendezvénnyel készül. 

 

 

 

Az Egyesület 2021. évi rendezvényterve 
 

 

Tisztelt Tagtársak! 

 

A járványhelyzet javulásával újraindult az 

egyesületi élet.  

Kérjük, hogy a tagtársak a mindenkor 

érvényes járványügyi szabályok 

betartásával vegyenek részt 

rendezvényeinken! 

 

Örömmel adunk hírt a helyi szervezetek 

ténylegesen megrendezésre kerülő 

rendezvényeiről. Kérjük küldjenek 

tájékoztatást az Egyesület Titkárságának. 

 

Jó szerencsét! 

 

Zelei Gábor 

 

 

Rendezvény Helyszín Időpont Státusz 

2. Harangtörténeti konferencia Szeged július 23.  

Központi Bányásznap Gyöngyös, 

Mátra 

Művelődési 

Központ 

szeptember 2. 

11:00 

 

Bányásznap Gánt szeptember első 

hétvégéje 

tervben van 

Selmeci Szalamander Selmecbánya szeptember nem kerül 

megrende-

zésre 

Fazola Napok Miskolc szeptember tervben van 

OMBKE 111. Küldöttgyűlése Budapest, 

MBFSZ 

Stefánia út 

október 2.  

Kuvaiti tűzoltás 30. évfordulójára – 

Kőolaj, Földgáz- és Vízbányászati 

Szakosztály rendezvénye 

Budapest október  

Bányamérő továbbképző és 

Tapasztalatcsere 

Kőkapu október 6-8  

26. Magyar Öntőnapok Herceghalom október 15-17.  

100 éves a szervezett bányász 

hagyományőrzés Dorog térségében 

Dorog november 5.  

„Köfém 80” keretében Fémkohász 

Szakmai Nap 

Székesfehérvár november tervben van 

Országos Bányászati Konferencia Egerszalók november 17-19.  
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LIX. Bányamérő Konferencia 
Letölthetőek a jelentkezési lapok! 

 

 

Az Országos Magyar Bányászati és 

Kohászati Egyesület Bányamérő 

Szakcsoportja, 

a Magyar Bányamérő Alapítvány a 

PERLIT-92 Kft. 

és Pálháza Önkormányzata nevében 

tisztelettel meghívjuk Önt és munkatársait 

az 

LIX. Bányamérő Konferencia 

rendezvényre. 

 

Kerettéma:  

Bányászat – Perlit bányászat –Bányamérés 

 

A konferencia időpontja:  

2021. október 6 - 7 - 8. 

 

Jelentkezési lap letölthető itt. 

 

 

 

FÖCIK Hírek 

 
 

24. Magyar Őslénytani Vándorgyűlés 

 

 

Tisztelt Tagtársak! 

 

A 24. Magyar Őslénytani Vándorgyűlésre 

(2021. szeptember 9-11., Nagyhuta) 

augusztus 1-ig lehet jelentkezni, és 

abstractot beküldeni. 

Részletes információk és online jelentkezés 

a Vándorgyűlés oldalán: 

https://foldtan.hu/hu/node/1213 

 

 

 

A Magyar Geofizikusok Egyesülete Közgyűlése 

 

 

Az MGE július 2-án tartotta rendkívüli 

közgyűlését. Az előterjesztéseket a 

jelenlévő tagok egyhangúan jóváhagyták.  

 

Zelei Gábor elnöki megbízása lejárt, és 

második alelnökként folytatja az Egyesület 

vezetésében a munkáját.  

Az eddigi első alelnök, Kovács Attila Csaba 

tagtársunk lett az új elnök.  

A tagok Dr. Tímár Gábort választották meg 

első alelnöknek. 

 

Munkájukhoz sok sikert kívánunk! 

 

Jó szerencsét! 

 

Zelei Gábor 

 

 

  

https://drive.google.com/drive/folders/169h_bRgiLZh5MqPDa7IB37StBbiuL22J?usp=sharing
https://foldtan.hu/hu/node/1213
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In Memoriam Dr. Vörös Árpád 
 

 
 

 

Dr. Vörös Árpádban öntészeti szakmánk és 

az OMBKE jeles személyiségét 

tisztelhetjük.  

A gyászjelentésben is felsorolt kitüntetései, 

betöltött funkciói és testületi tagságai is 

alátámasztják, hogy szakmai-tudományos 

működése és eredményei, az egyesületi 

életben, ezen belül az Öntészeti 

szakosztályban betöltött szerepe hosszú 

éveken keresztül példamutató és 

meghatározó volt.  

Kevesen mondhatják el magukról, hogy egy 

több mint negyven ország szakmai 

szövetségét tömörítő nemzetközi szervezet 

elnöki tisztét is betöltötte.  

Ennek is köszönhető, hogy a szövetség 

kétszer is hazánkban tartotta az öntészeti 

világkongresszust.  

Szívügye volt a fiatalok segítése, az 

egyetemi öntészeti oktatás támogatása. 

 

Utolsó Jó szerencsét! 

 

Lengyelné Kiss Katalin 

 

 

In Memoriam Varga Mihály 
 

 

2021. július 5-én elhunyt Varga Mihály okl. 

bányamérnök, az Egyesületünk tiszteleti 

tagja. 1963-ban a pécsi Péch Antal Ipari 

Tanuló Intézetben vájár, 1967-ben a Cséti 

Ottó Bányaipari Technikumban 

bányatechnikusi képesítést szerzett. A 

Nehézipari Műszaki Egyetem 

Bányamérnöki Karán 1973-ban végzett 

bányaművelő szakon. 1998-ban a Miskolci 

Egyetem Gazdaságtudományi Karán 

terület- és településfejlesztési 

szakmenedzserként végzett. Pályafutása a 

magyar uránbányászathoz kötődik. Több 

mint tíz beosztásban dolgozott, üzemi 

technológusként kezdett, s volt a vállalat 

vezérigazgatója is.  

Egykori évfolyamtársamnak kívánok békés 

nyugodalmat! 

Jó szerencsét! 

Morvai Tibor 
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In Memoriam Szőke Géza 
 

 
 

 

In Memoriam Baranyai Miklós 
 

 

A Miskolcon 1969-ben végzett Baranyai 

Miklós okl. bányagépész mérnök (Komlói 

Szénosztályzó, Pécs Bányaüzem egykori 

dolgozója) hirtelen burjánzó gégerákban a 

napokban elhunyt.  

Temetése Nagykozár-i temetőben július 

23.-án 11.h.-kor lesz.  

 

Utolsó Jó szerencsét! 

 

Verbőci József 

 

 

In Memoriam Ajtay László 
 

 

A KBFI Nyugdíjas szervezetétől kaptam a 

hírt, hogy kedves barátunk, egykori 

vezetőségi tagunk Ajtay László 

bányagépész mérnök 86 éves korában 2021. 

június 17-én elhunyt, temetése Budapesten 

a Szt. Gellért Templomban és 

urnatemetőben (Bartók Béla u. 149. a 

Kelenföldi pu-tól egy megállóra befelé) lesz 

2021. július 14-én, szerdán 16.00-kor. A 

BÁTI-ban (Bányászeti Tervező Intézet) 

kezdett tervezni, amit 1979-ben 

Összevontak a Bányászati Kutató Intézettel, 

Központi Bányászati Fejlesztő Intézet 

(KBFI) néven. Sokak előtt ismert lehet, 

kedves, szívesen adomázó ember volt. 

Nyugodjék Békében.  

 

Utolsó Jó szerencsét! 

 

Tóth Péter 
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In Memoriam Dr. Simcsák István Lajos 

 

 
 

 

In Memoriam Nagy Attila 
1935-2021 

 

 

Sajnálattal közöljük, hogy Nagy Attila okl. 

bányagépészmérnök, 1963-tól az OMBKE 

tagja, elhunyt.  

Az NME Bányamérnöki Kar Bányagépész 

Szakán kapott diplomát 1960-ban.  

1962-től 2002-ig, nyugdíjazásáig a 

veszprémi Kerületi Bányakapitányság 

dolgozója volt.  

Jó szerencsét! 

 

Czoma Csaba 

elnök, Veszprémi Helyi Szervezet 

 

Miskolci Egyetem Hírei 
 

 
 

Diplomaosztó ünnepséget tartottak a Miskolci Egyetemen 
 

Az ünnepségről készült videót itt tekinthetik meg. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=RczYixvWwDo
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Egy emléktábla avatás kapcsán 
Életemben miként játszott szerepet a Szt. István krt. 11. sz. épület 

 

 

2020. október 1-jén az Országos 

Kőolaj- és Gázipari Tröszt egykori 

székházánál, Budapest, V. ker. Szent István 

körút 11. sz. alatti épületnél emléktáblát 

avattak az OKGT megalakulásának 60. 

évfordulója alkalmából. E háznak az OKGT 

megalakulása előtt is szerepe volt olajipari 

munkásságom kezdeti időszakában. 

Felsőfokú tanulmányaimat 

Sopronban 1946-ban kezdtem meg, ahol a 

már megalakult a Magyar Egyetemi és 

Főiskolai Egyesületének Szövetsége 

(MEFESZ) Soproni Technikus Körének 

Tanulmányi Hivatala. A Hivatal 

nyilvántartást vezetett hallgatóiról. 

Esetemben többek között a MAORT-nál 

1946 telén a Sa-2. sz, 1947-1948 nyarán a 

He-35 és a He-46 sz. fúrásnál töltött időm is 

szerepelt. A III. végszigorlati témám is 

mélyfúrási jellegű volt. 1950 augusztusában 

a Tanulmányi Hivatalban közölték, hogy az 

Országos Munkaerő Hivatal (OMH) a 

magyar olajipart irányító MASZOLAJ-hoz 

osztott be, és jelentkezzem annak Budapest 

Szt. István körút 11. sz. alatti központjában. 

(Az OMH a „tervszerű és átfogó munkaerő-

gazdálkodás” mellett átvette a 

munkaközvetítési tevékenységet is). 

Valószínű a soproni egyetemről is 

megkapták, hogy hallgatói közül ki hol volt 

üzemi gyakorlaton és innen jutottak el az én 

delegálásomhoz. Azt sem tudtam mi az a 

„MASZOLAJ”, de jelentkeznem kellett a 

megadott címen. Ott az illetékesekkel csak 

tolmács útján tudtam kommunikálni. 

Miután elmondtam, hogy három 

alkalommal dolgoztam a MAORT 

fúrásainál és a IV. évfolyamon Mélyfúrás és 

Olajtermelés előadásokat hallgattam, 

közölték, hogy a MASZOLAJ 

Biharnagybajomi Fúrási Vállalathoz 

helyeznek. Nagyon megijedtem, mert bár 

fúrómérnök akartam lenni, de az általam 

ismert Dunántúlon és nem az Alföldön. 

A tárgyalások után a folyosón találkoztam 

dr. Alliquander Ödönnel, az 

Ásványolajkutató és Mélyfúró Vállalat 

főmérnökével - akit a praxi időmből már 

ismertem - és a „mit keresel itt” kérdésére 

elmeséltem, hogy milyen 

„szerencsétlenség” történt velem. Dr. 

Alliquander Ödön csak annyit mondott, 

hogy holnap jelentkezzek Nagykanizsán a 

Vár utcai központban Majerszky Béla 

mérnöknél, a fúrási osztály vezetőjénél. 

(Végtelenül örültem ennek, de azt, hogy dr. 

Alliquander Ödön hogyan intézte el ezt, 

soha nem kérdeztem meg Tőle). A vállalat 

Bázakerettyei üzemébe Csigó József 

üzemvezetőhöz osztottak be. 

(A sors úgy hozta, hogy a MAORT 

államosítása után öten helyezkedtünk el az 

olajiparban. Közülük Barabás László is az 

Ásványolajkutató és Mélyfúró Vállalat 

dolgozója lett és a Lovászi üzembe, én meg 

a Bázakerettyei üzembe. Czike Gábor, 

Farkas Béla és Horváth Róbert 

évfolyamtársaimat a Budafai, ill. a Lovászi 

Termelő Vállalathoz irányították.) 

A Szt. István krt. 11. épület további sorsa: 

A MASZOLAJ (Magyar Szovjet Olaj Rt.) 

1954, október 1-jéig irányította Budapestről 

az olajipart. Ezt követően a Szt. István krt. 

épületben a „Kőolajipari Igazgatóság” 

működött.  

1957. január 1-jei hatállyal az épület 

„Kőolajipari Tröszt” székhelye lett, 

vezérigazgatójának a Vörös Akadémiát 

végzett Bese Vilmost nevezték ki.  

Jelentős kutatási eredmények hatására 

1960. október1-jén megalapították az 

„Országos Kőolaj-és Gázipari Tröszt”-öt. 

A „Vízkutató és Fúró Vállalat” 

dolgozójaként gyakori „vendége” voltam a 

Szt. István körúti négyemeletes székházban 

a régi olajos kollégák látogatójaként, főleg 

a fúrási és geológiai főosztályon és a 

laboratóriumban. Tisztelt kollégákkal 

találkoztam itt: dr. Alliquander Ödön, 

Munkácsi Zoltán, Patsch Ferenc 

„fúrósokkal”, Bencze László, Varga József 

(Juszuf) „termelősökkel”, Dr. Csíky Gábor, 
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Kőrössy László, dr. Tomor János, dr. 

Szalánczy György „geológusokkal”, dr. 

Scheffer Vilmos „geofizikussal”, Garadnai 

Béla „vegyészmérnökkel”. Itt dolgozott 

1955. évi szabadulása után dr. Papp Simon 

is, akivel sohasem sikerült találkoznom.  

A magyar olaj-és gázipar erőteljes fejlődése 

következtében az ipar apparátusa már nem 

fért el a Szt. István körúti székházban. Az új 

székház helyét a XI. kerületben a Schönherz 

Zoltán utcában az egykori Dohány Gyár 

udvarában jelölték ki, terveit az 

OLAJTERV készítette.  

Az építkezés 1976-ban fejeződött be és 

1977-től fokozatosan megkezdődött a 

beköltözés a Szt. István körútról. 

Kapcsolatom a Szt. István körúti épülettel 

mégsem szűnt meg. 

A Bányászati Aknamélyítő Vállalat 

székházaként működő épület alagsorában 

1984. december 14-ei elnökségi ülésén 

avatták fel az OMBKE bérleményét, a 

Könyvtár-olvasó Klubját. Ettől kezdve 

ismét gyakran megfordultam az épületben 

elnökségi üléseken, az Egyesület Történeti 

Bizottságának vezetőjeként, a Kőolaj-, 

Földgáz- és Vízbányászati szakosztály 

ülésein, a szakosztály Vízfúrási Hsz. 

titkáraként. Pezsgő élet folyt a klub 

helységeiben, dr. Érsek Elek bányamérnök 

vezetésével. A Klubban tartott 1995. 

december 14-ei elnökségi ülésen jelentették 

be, hogy „az egyesületi klub értékesítéséből 

befolyt összeg birtokában új helyet kell 

keresni, ill. vásárolni elnökségi ülések, 

szakosztályi vezetőségi ülések, valamint 

kisebb rendezvények megtartására”. A 

következő év nyarán a titkárság 

közleménye szerint „az Egyesület Szent 

István körúti helységeit értékesítették, 

helyettük új helységet vásárolt. Az új klub 

és az egyesületi könyvtár - miután annak 

folyamatos átköltöztetése dr. Érsek Elek 

vezetésével befejeződött - a Múzeum krt. 3. 

sz. épület III. emeletén nyílik meg”. Ezek 

után a Szt. István krt. 11. sz. épülettel 44 év 

után véglegesen megszűnt a közvetlen 

kapcsolatom. 

2020. október 1-jén én is részt vettem az 

emléktábla avatásán és „elköszöntem” az 

épület kapujának két oldalán lévő díszes 

kőoszloptól, mely mindig magára vonta a 

figyelmemet. 

 

Csath Béla 

vasdiplomás bányamérnök 

 

 

Óriási földgázmezőt fedeztek fel a Fekete-tenger török 

szektorában 
 

 

A Fekete-tenger török, román és bolgár 

szektorában 1999 óta élénk szénhidrogén-

kutatás folyik. A sikeres román (2011 – 

Domino-1, 2015 – Domino-4, Pelican 

South-1, Lira-1X) és bolgár (2016 – 

Polshkov-1) kutatófúrásokkal megtalált 

földgázmezők után 2020-ban a törökök is 

óriási földgázmezőt találtak a Tuna-1 

kutatófúrással. (1. kép) 

A Tuna-1 kutatófúrást a Türkiye Petrolleri 

Anonim Ortakliği (TPAO = Török Nemzeti 

Olajtársaság) 2020 júliusában kezdte el 

fúrni és 2020 októberében fejezte be 4775 

méter mélységben. A kutatófúrás helye a 

Fekete-tenger nyugati részén, 155 

kilométerre Zonguldak- tartománytól 2014 

méteres vízmélységben, csupán 14 

kilométer távolságra van a 2020 

januárjában átadott TurkStream (Török-

áramlat) földgáz távvezetéktől, amely orosz 

földgázt szállít Bulgáriának és Észak-

Makedóniának. (2. kép) 
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1. kép Román, bolgár és török kutatófúrások 

 

 

A TPAO tulajdonában lévő Fatih 

elnevezésű fúróhajóval (3. kép) lemélyített 

fúrásban – a rétegvizsgálatok és 

kapacitásmérések alapján – egy 320 

milliárd m3 ipari földgázkészlettel 

rendelkező mezőt találtak meg. 

(Megjegyzés: Magyarországon 2017-ig 

összesen kitermeltek 275,3 milliárd m3 

éghető földgázt). A mezőben három 

földgáztároló homokkő szint található a 

pliocén és miocén rétegekben (3000 és 4775 

méter között), hasonlóan, mint romániai 

Domino és Lira felfedezésekben. A 

mezőfejlesztés befejezése után a TPAO 

2028-ban kezdi meg a földgáz kitermelését. 

 

 

 
2. kép Tuna-1 kutatófúrás helye 
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3. kép Fatih fúróhajó 

 

OE Offshore Engineer, June 2, 2021 

id. Ősz Árpád 

 

 

Greenwashing, azaz „zöldre mosás” és társai 
 

 

Lehet még sokak számára meglepő, 

hogy piaci marketing szövegekben harsány 

hangú tudományra hivatkozást 

tapasztalunk. Azonban a tudomány szó 

általában csupán üres szó marad. Nem kerül 

említésre az a tudományos tény, 

megállapítás, természeti/társadalmi 

törvényszerűség, mely a hivatkozás alapja 

lenne… Nem is kerülhet, hiszen a 

marketing célja a piaci árbevétel növelése, 

nem pedig a tudomány népszerűsítése. 

Ezzel a jövedelmező módszerrel "mossuk 

zöldre” manapság minden környezeti 

bűnünket, melynek hatására a 

környezettudatos állampolgár is nyugodt 

lélekkel vásárolhat környezetromboló 

terméket… 

Sajnos ez a gyakorlat „a zöld energia” 

esetében is. Jól tudjuk a szél, a nap, a víz és 

a geotermikus energiahordozó természetes 

és ezért zöld. Azonban azok a technológiai 

eszközök, melyek például a villamos 

energiát kicsatolják a primer energia 

hordozóból sajnos már nem „zöldek”. Ezt 

mondja erről a tudomány és jogosan teszi! 

Hiszen ugyanúgy energia igényes 

bányászni, vegyi és/vagy kohászati 

technológiákkal haszonanyagot 

kiválasztani-, kohósítani-, feldolgozni, mint 

a fosszilis energia hordozók esetében, 

melyek szintén a Természet ajándékai, mint 

a megújulók. Tehát zöldek… 

A tudomány azt is állítja, hogy a 

villamos áram energiasűrűsége a legkisebb, 

az atomenergiáé pedig a legnagyobb. 

Ahogyan az atomenergia hordozója is 

fosszilis (bányászott) majd vegyi úton 

dúsított termék. A fosszilis 

energiahordozók jóval nagyobb energia 

sűrűségűek a megújulóknál. Számszerű 

példákat mutat erről az 1. sz. ábra.  
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1. sz. ábra 2. sz. ábra 

Néhány megújuló energia tartalma a fosszilisekhez képest 

elenyésző 

Üzemelő napelempark hőkép részlete középen 

(hőmérsékleti skála a jobb oldalon) 
 

 

A tudomány, jelesül a fizika azt is tanítja, 

bármilyen energia hordozót dolgozunk fel, 

a kinyerhető energia mennyisége soha nem 

lehet egyenlő a hordozóban tárolt 

mennyiséggel. 

A veszteség pedig hulladékhőként melegíti 

a környezetet. Vagyis, az atomenergiát 

kivéve, minél nagyobb az energiahordozó 

energiasűrűsége, annál kisebb az 

átalakításkor (kinyeréskor, kicsatoláskor) 

keletkező hulladékhő mennyisége. Ezt a 

mértéket mérhetjük a primer energia 

átalakítás hatásfokával. Ez viszont már az 

ember által alkalmazott technológia 

függvénye is. Példaként, míg a 

fossziliseknél a 25-75% között tartunk, úgy 

a megújuló nap és szél használata során 15-

40% a mai technológiai határ, amivel 

számolhatunk. A geotermia esetében, mivel 

ott a hatásfok a mélységi és a 

végfelhasználási hőmérséklet függvénye, 

Magyarország tekintetében a legjobb 

majdani technológia esetén is csak 5-15%-

ban reménykedhetünk. „Zöld” hulladék-

hőre látványos példát mutat a 2. sz. ábra 

késő tavaszi reggelen készült hőkamerás 

felvétele. A napelem táblák felületére eső 

fény közel 15%-a alakul villamos árammá. 

A maradék 85% a maximum 1 kW/m2 

teljesítményből mint látjuk, visszaverődve 

hővé válik! 

Ha a fosszilisek mellett kardoskodnánk 

azt mondanánk, legalább annyira „zöldek” 

mint a megújulók, s ez bizony nem érzelmi 

kérdés, mint a zöldre mosásnál, hanem 

valóban tudományos tény. 

A következő ábrákon német adatok 

alapján bemutatjuk azt, hogy 10 esztendő 

távlatában milyen szerényen alakult a 

107 000 MW-nyi beépített teljesítményű 

szél- és napenergiát villamos árammá 

alakító berendezés együttes kihasználtsága. 

Ehhez azt is tudnunk kell, hogy a német 

energia törvény (Energiewende) az áram 

átvételében korlátlan elsőséget biztosít a 

megújulóknak. Így azután a gyakorlati 

eredmény joggal nevezhető elenyészően 

szerénynek. (3.-4. sz. ábrák)  

 

 

 

 

3. sz. ábra 4. sz. ábra 

A németországi PV naperőművek kihasználtsága A német szárazföldi szélerőművek kihasználtsága 
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A szélerőművek kihasználtsága azért 

lehet viszonylag magasabb érték, mert a 

rotor lapátok szélirányba eső merőleges 

felülete viszonylag kicsi és mint tudjuk, a 

légellenállásból adódó súrlódási 

hőmennyiség a szélsebesség harmadik 

hatványával arányos. Így csupán alacsony 

szélsebesség mellett gazdaságos az 

üzemeltetésük. Illetve ideális lehet a 

szerkezet szélteher bíró képessége is, mely 

a beruházási költségeket csökkenti. Igaz, 

hogy a fajlagos terület igény is sokkal 

nagyobb a napelem parkokénál. 

Lehetne tehát azt mondanunk, hogy a 

napenergiának jobb a marketingje, mint a 

szélnek? Vélhetően igen. Ám a tudomány 

szemüvegén nézve az tűnhet fel inkább, 

egyik megoldás sem sajátíthatja ki sem a 

„zöld” sem a környezetkímélő stb. tisztes 

fogalmát. Ez az alacsony energetikai 

hasznosságú technika csupán a pillanatnyi 

gazdasági növekedést szolgálja a 

technológiai folyamat alapanyagot és 

eszközt termelő, kereskedő kevesek és az 

ötletgazda Németország számára. 

Reménykedhetünk abban, hogy egyben 

figyelmeztető jelzés is Energia Stratégiánk 

újra gondolására?  

 

Livo László 

 

 

 

A bányász és az erdész diákok kardviselése 1839-től a második 

világháborút követő politikai átalakulás időszakáig 
 

 

Az 1838/39-es szabályozás nemcsak a 

Bányászati Akadémia és az Erdészeti 

Tanintézet hallgatóinak egyenviseletéről 

rendelkezik, ugyanis az akadémisták 

számára engedélyezte a kardviselést is, 

azzal a megkötéssel, hogy az állami 

tisztviselőnek járó distinkciókat nem 

használhatják, továbbá a kardon a portepé-t 

– vagyis a tiszti kardbojtot – nem 

viselhetik.1 

Joggal vetődhet fel a kérdés, hogy a 

bánya-, kohó- és később az erdőmérnök 

számára miért szükséges a kard viselése? E 

tradíció magyarázata – számos 

diákszokáshoz hasonlóan – a céhes időkben 

keresendő. A középkorban a céhen belül az 

iparűzés mellett a város védelmének nemes 

feladata fűzte még szorosabbra a kollegiális 

kapcsolatokat. A védelmi feladatok 

ellátásához – különös tekintettel az állandó 

török veszedelemre – az 1564-ben érvénybe 

lépő céhszabályzat a mesterek és a legények 

 
1 Anonym: Az akadémikusok egyenruhája és oldal 
fegyverviselése. (http://lkk.uni-sopron.hu /images 
/BURS/gyujtemenyek/Viselet.pdf.) Letöltés ideje: 
2019. 03. 31. 
2 S. J. 1564. és 1588-as céhlevelek id. Anonim. 

számára fegyvertartási kötelezettséget írt 

elő.2 A fegyverviselés kötelezettségét 

többször megerősítették, így a 

bányaigazgatóság meghagyta a 

bányászoknak, hogy munkába, de még 

templomba menet alkalmával is fegyverrel 

jelenjenek meg, akik ilyen módon bármikor 

készek voltak a város védelmére, ha a pedig 

a nagyobb tisztesség úgy diktálta – pl.: 

bányabíróság előtt jelentek meg – szintén 

kössék fel kardjukat. E rendelet a 

selmecbányai bányászati felsőszintű oktatás 

megkezdését követően is érvényben volt, 

így a békeidőkben díszöltözetben 

megjelenő állami bányatisztviselő és a 

katonás fiatal bursch sem jelenhetett meg 

kard nélkül. A lovassági kard és a lovassági 

vállzsinór valószínűsíthetően onnan 

eredeztethető, hogy a bányatisztet lovas 

tisztként ismerték el. Nemcsak Selmec 

szétszórt bányáit járta be lóháton, de az 

ünnepi felvonulásokon is lovon jelent meg.3 

3 Anonim: Az akadémikusok egyenruhája és oldal 
fegyverviselése. (http://lkk.uni-sopron.hu /images 
/BURS/gyujtemenyek/Viselet.pdf.) Letöltés ideje: 
2019. 03. 31. 
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Az erdész tisztviselők 

kardviselésére vonatkozó szabályokat – 

összhangban az egyenruha viselésének 

reguláival – elsőízben részletesen az 1881. 

évi rendelkezés foglalja össze. E szabályok 

még nem érvényesek az akadémistákra4  

 

 
1. ábra: Erdőmérnök tisztviselők az 1880-as évek 

első felében szolgálati- és díszegyenruhában, 

karddal (Erdészeti Múzeum archívum) 

 

Az 1882-ben hatályba lépő „Rendelkezés a 

m. kir. Bánya- és Erdőakadémia 

igazgatóságának Selmeczbányán” című 

rendelet pedig kifejezetten tiltja az 

akadémisták oldalfegyver viselését. „Az 

erdőakadémiai hallgatók pedig (…) 

kötelesek a XII-ik rangosztályban lévő 

erdőtisztek szolgálati ruhájára előírt 

szabályzat szerinti öltönyt az oldalfegyver 

hordásának mellőzésével (…) viselni...”5 

Az egyenruhaviselést engedélyező 

1882-es rendeletet követően még 

ugyanezen év október 3-án Matelkovits 

aláírással megjelenik a 7 736. számú 

rendeletmódosítás „A M. Kir. Bánya- és 

Erdőakadémiai igazgatóságnak” címmel, 

ami a hallgatók egyenruhaviselési 

jogosultsága mellett lehetővé teszi azt is, 

hogy a kincstári erdőtisztek és az erdők 

állami felügyeletével megbízott kir. 

erdőfelügyelőségi személyzet számára 

előírt oldalfegyvert – csakis ünnepélyes 

alkalmakon, kardbojt nélkül – az 

 
4 Szabályzat a kincstári erdőtisztek és az erdők állami 

felügyeletével megbízott királyi erdőfelügyelőségi 
személyzet állal viselendő egyenruháról (1881). In: 
Erdészeti Lapok 20(9): 752–763. 

5 Rendelet a m. kir. bánya- és erdőakadémia 
igazgatóságának Selmeczbányán (1882). In: 
Erdészeti Lapok 21(3): 328–330. 

akadémisták is viselhessék. A sapkán 

engedélyezték a fent említett állami 

szolgálatban lévő tisztek fövegeinek 

megfelelő címerek viselését.6 Később már a 

tisztségviselőknek járó kardbojtot is 

viselhették a hallgatók. 

 

 
2. ábra: Bányász és erdész hallgatok díszviseletben 

az 1880-as években. Jobbról a korai erdész atilla, 

balról bányaing farbőrrel, címeres rangjelzéssel 

ellátott huszárföveggel és két eltérő formájú karddal 

(Slovenksé Bánské Múzeum, Banská Štiavnica 

archívum Dr. Bartha Dénes közvetítésével) 

 

Kard 

A féldísz- és díszviselet tartozéka volt a 

kardkötőre rögzített egyenes kard. A kard 

három részből tevődik össze: a pengéből, a 

markolatból és a hüvelyből. A kétélű, 

egyenes penge 70 cm hosszú és 3 ½ cm 

széles, acélból készült, simára csiszolva. 

Nyaka 1 8/10 cm széles, 6 cm hosszú és a 

markolat vésetébe van forrasztva. A penge 

6 Matelkovics Sándor, 1882: A m. kir. bánya- és 
erdőakadémia igazgatóságának (1882). (Az 
erdőakadémiai hallgatók egyenruhája ügyében.) In: 
Erdészeti Lapok, 21(11): 1026. 
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méretének megfelelő nagyságú sötétzöld, 

fényezett hüvely lóbőrből készült 

aranyozott fém szájkarimával. Később a 

soproni áttelepülés után már nem egyenes, 

hanem – a képek tanúsága szerint különféle 

– ívelt tiszti kardokat hordtak. Ezt 

díszőrségben kissé kihúzva, fehér 

glaszékesztyűs kézben tartották. A kardtok 

alul és felül rézveretes díszítése szakmai 

jelenetet vagy erdészcsillagot ábrázolt.7  
 

 
3. ábra: Az egyenes oldalfegyver rajza az Erdészeti 

Lapok hasábjain [1881 (20)9. 760.)], valamint az 

íves kard fotója (EM gyűjtemény, fotó: Dr. Sági 

Éva és Dr. Bende Attila) 

 

Kardkötő és kardbojt 

A kardkötő a derékövből és a hordzsinórból 

áll. A deréköv – egyenként 1 ½ cm 

vastagságú 3 soros, sötétzöld 

selyemzsinórból készült, amit két helyen 

arany zsinórral kötöttek át. A zsinórból 

képzett gombrész a másik végén 

 
7 Szabályzat a kincstári erdőtisztek és az erdők állami 

felügyeletével megbízott királyi erdőfelügyelőségi 
személyzet állal viselendő egyenruháról (1881). In: 
Erdészeti Lapok, 20(9): 752–763. 

8 Uo. 1881, (20)9: 762. 

gombhurokba illeszkedve rögzíti a 

kardkötőt.  

 

 
4. ábra: Kardkötő Erdészeti Lapok, 1881 (20)9. 761 

 

A kardövnek arany zsinórral való átkötése a 

baloldalon, megegyező helyen történik, ott, 

ahol a hordzsinórok rögzülnek. A gombrész 

7 cm hosszúságú, fixen rögzített aranyszálú 

gyűrűvel, szabad végén pedig 3 ½ cm 

hosszúságú, 1 cm vastag hengeres gombbal 

van ellátva. Ettől 5 ½ cm távolságban 

helyezkedik el az aranykötéssel 

egybehúzatott kettős – zöld selyemcérnával 

futtatott – aranyzsinór. A gombokat a 

zsinórokhoz mozdíthatatlanul gyűrűvel 

rögzítették. A hordzsinórok alsó végén 

aranyszálú gomb, valamint a kard 

felfüggesztéséhez szükséges hurok 

található. Az V. rangosztály tisztviselőinek 

a kardkötő öve három sor arany zsinórból 

készült. A kardkötőt az atilla felett kellett 

viselni, ezért sötétzöld selyem béléssel 

látták el. 

A világoszöld átfonású 

aranyszálakból készített kardbojt éppen 

olyan alakú, mint a honvédtisztek esetében, 

attól csak az különbözteti meg, hogy – „Ő 

csász. Apostoli kir. felségének 1879. 

október hó 12-én, Schönbrunnban kelt 

legfelsőbb utasítása szerint” – a jelvények 

helyett Magyarország címerével kellett 

ellátni8; viselését azonban az 1882. évi 

október 3-án kelt 7 736. számú rendelet az 

akadémistáknak nem engedélyezi.9  

 

9 Szabályzat a kincstári erdőtisztek és az erdők állami 
felügyeletével megbízott királyi erdőfelügyelőségi 
személyzet állal viselendő egyenruháról (1881). In: 
Erdészeti Lapok, 21(11): 1126. 
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5. ábra: Kardbojt Sík (Schmidt) Lajos felvételén 

(EM archívum) 

 

Későbbről viszont ismertek olyan 

fotók, amelyeken a díszviseletben 

megörökített hallgatók kardján látható a 

kardbojt. A soproni áttelepülést követően 

viselt kardbojtok a szokásos tiszti bojtoknak 

feleltek meg, de a fotók tanúsága szerint a 

korona le volt takarva az Ifjúsági Kör zöld-

ezüst szalagjával.  

 

 
6. ábra: Az 1928-as ballagás élén haladó Hladonik 

István erdőmérnök hallgató, köri elnök oldalán kard 

kardbojttal (SOE-KKL archívum Dr. Ifj. Sarkady 

Sándor közvetítésével) 

 

A ’20-as évek végétől második 

világégés időszakáig erősödtek 

Magyarországon az irredentizmus és a 

területi revízió köré csoportosuló politikai 

programhoz kapcsolódó 

megnyilatkozások.10 A főiskolások körében 

a hazafias nemzeti érzelmek kifejezésre 

juttatásának igénye jelentékenyen hatott az 

egyenruha viselésre és ez magyarázza azt is, 

hogy miért maradhatott életben egészen a 

második világháború időszakáig a 

kardviselés. 

A második világégés és az azt 

követő időszak viszontagságai, majd pedig 

az 1950-es évek időszakának politikai 

viszonyai gyökeres változásokat hoztak a 

főiskola életébe, ami végleg véget vetett a 

kardviselésnek, így mára már csak a 

megfakult fotók őrzik az egyenruhás, 

oldalukon kardot viselő főiskolások 

emlékét.  

 

 
7. ábra: Az Ifjúsági Kör 1927-ben a soproni Alma 

Mater főépülete előtt, középen Hladonik István 

emh. köri elnök (EM archívum) 

 

Dr. Bende Attila 

okl. erdőmérnök 

 

 
 

A selmeci náckókról 
 

 

Mikszáth Kálmán szerint „minden 

bennszülött selmecit Náczkónak hívnak”, 

majd a Tavaszi rügyek című novellájában 

így folytatja: „Szegény Náczkók, valóban 

szánalmas alakok! A rossz kigőzölgés és a 

 
10 Zeidler Miklós, 2020: A magyar irredenta kultusz a 
két világháború között. Teleki László Alapítvány 
Budapest, pp. 137. 

bányaélet miatt betegesek, véznák és 

halaványok. Már úgy születtek. A Náczkó 

három évig szopik, hat éves korában 

pipázik és hét éves korában megindul járni, 

tizenhat éves korában megházasodik és új 
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Náczkókat nemz, huszonnyolc éves 

korában meghal végelgyengülésben és a 

kalapácsát, kötényét és lámpáját ráhagyja 

Náczkóira.” Ezzel összecseng Mikszáth 

másik közismert selmeci novellájában, Az 

arany-kisasszonyban megörökített 

szokatlan látvány is: „Egy idősb nőt láttam 

egyszer a kamara utcán, amint lihegve és a 

fáradtságtól kimerülten egy mennydörgős 

nagy kosárral a hátán mászott a hegynek, 

mert Selmecbányán vagy fölfelé mászik az 

ember, vagy lefelé ereszkedik; tertium non 

datur. A kosár átkozottul füstölgött. Azt 

hittem, valami portékája meggyulladt 

benne, s rákiáltottam a szegény tót 

asszonyra: – Anyó, ég a kosara! Ónszürke 

arcát mosolyra fordítá felém, s anyai 

büszkeséggel mondá: – Ej, dehogy. A 

Náckó pipázik bent. S valóban, egy 

veszekedett kamasz ült a kosár alján 

összekuporodva, aki már pipázott, s akit 

anyjának még mindig a hátán kellett 
cipelni.”11 Az egyszerű és jóhiszemű 

selmeci bányászt jelképező Náckóról – 

akinek az ős bányavárosban van már köztéri 
szobra (1. kép), sőt, még rádiószereplő is12 

volt – nem csak a nagy palóc író vagy a 

selmeci születésű írónő, Kosáryné Réz 
Lola,13 hanem Zólyomi Dezső (1880-

1939u.) is megemlékezett. Zólyomi Dezső 

az 1898-as selmeci érettségijét megelőzően, 
líceumi diákként14 találkozott a sok-sok 

helyi bányászt szimbolizált Náckókkal. 

Zólyomi 1933 őszén a Prágai Magyar 
Hírlap budapesti szerkesztőjeként15 Selmeci 

notesz című írásában emlékezett vissza az 

1896 és 1898 közötti diákkora e különös 

figuráira.  

 

 
11  Mikszáth Kálmán: Tavaszi rügyek. Budapest, 1939. 13-14. Az arany-
kisasszony című Mikszáth-novella a Tót atyafiak kötet 1881-es kiadása előtt, 1877. 
július 1-jén A Petőfi-Társaság Lapjában „Még most is várja” címmel jelent meg 
Budapesten.    
12  A szobrot lásd: 
https://www.kozterkep.hu/32386/Selmeci_Nacko_szobor_Selmecbanya_2013.html 
(letöltés: 2021.04.05.). A selmeci származású híres szlovák színművész testvérpár, 
Milka (Emília) és Magda Vásáryová édesapja, Jozef Vásáry helyi tanár volt egykor a 
csehszlovák „éter hullámain gyakran jelentkező, népszerű mesemondó, a selmeci 
Nácko”. Világ Ifjúsága, 20. (1966) 4. sz. 14. (ápr. 1.) 
13  Kosáryné Réz Lola: Rege a szabadságról. Budapest, 1948. E regényben 
Náckónak hívják a pékinast. Kosáryné Réz Lola: Cseresznye. Közli: Nemzeti Ujság, 20. 
(1938) 251. sz. 1-2. (nov. 5.) 

 
1. kép: A selmeci főutcai Náckó szobor 

napjainkban 

 

Lássuk is, hogy az egykori selmeci diák 

Zólyomi Dezső vajon jobb képet festett-e a 

– Mikszáthnál kissé lesajnált – náckókról? 

„Selmecbánya közszellemét különben 

legszebben és egyben legpregnánsabban a 

város jelmondata fejezte ki: Uni cuique 

suum. Mindenkinek a magáét. Példát adó és 

gyönyörű jelszó egy olyan városban, ahol 

békés egyetértésben, egymás 

megbecsülésében és szeretetében három 

nemzetiség élt: a magyar, a szlovák és az ősi 

14  A selmeczbányai Ág. Hitv. Evangélikus Lyceum értesítője az 1897-98-iki 
tanévről. Selmecbánya, 1898. 73-74., 97-99.; A selmeczbányai Ág. Hitv. Evangélikus 
Lyceum értesítője az 1896-97-iki tanévről. Selmecbánya, 1897. 91.; A zólyombúcsi 
születésű, izraelita vallású Zólyomi Dezső a líceumi 7. osztályt követően a Feuermann 
családnevét magyarosította és 1898-ban együtt érettségizett – többek között – a 
selmeci születésű Ertl Jánossal (1880-1958), aki később elismert plasztikai sebész és 
orvosprofesszor, valamint a Selmecbányaiak Egyesületének elnöke volt és 
Budapesten élt.  
15  Zólyomi Dezső 1925-től volt a Prágai Magyar Hírlap budapesti 
szerkesztője, szerkesztésvezetője. Prágai Magyar Hírlap, 4. (1925) 256. sz. 5. (nov. 
12.)  

https://www.kozterkep.hu/32386/Selmeci_Nacko_szobor_Selmecbanya_2013.html
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német. Nem emlékezem, hogy valaha is a 

legkisebb súrlódás, vagy nézeteltérés 

támadt volna a három várost kormányzó 

nemzetiség között. Uni cuique suum. Ennek 

a mondásnak a szellemében, átérzésében, 

tiszteletében és elismerésében élt Selmec 

polgársága. … Minden nap hajnalán, ha jól 

emlékezem, négy órakor ütni kezdték a 

klopacskát. Ez a klopacska egy kemény 

deszka volt az Újváron és arra szolgált, 

hogy a bányászokat a „sichta” váltáskor 

költse föl. Jó néhány percen át csattogott a 

kalapács, vagy a bot és ezektől az ütésektől 

visszhangzott az álomban szunnyadó város. 

Az ember úgy megszokta, hogy akire nem 

tartozott, nem is hallotta a deszkaverést. 

Vers is készült a klopacskáról. Az első két 

sorára ma is emlékezem. „Nácko. Nácko, na 

báni klopajú, / Ak neskoro prides, fárat ti 

nedajú”.16 A nóta vége az, hogy a Nácko – 

ez volt a bányászok gúnyneve, vagy, ahogy 

mi diákok mondtuk: „vulgója” – lekésett, 

nem „fárálhatott”, sőt ráadásul még ki is 

porolták a nadrágját. Ezek a „náckók” 

voltak különben a mi örök ellenségeink. Ma 

– őszülő fejjel – szinte röstelkedve 

gondolok rá, hogy ezeket a bányamunkától 

elcsenevészedett embereket (2. kép) mindig 

és mindenütt, ahol csak megkaphattuk, 

gúnyoltuk, hecceltük. Sőt. Valóságos 

csatákat vívtunk velük lent a Fizély-

kertben, a tűzoltó-gyakorlótorony tövében 

…  és amelyikben mi – sokszor véres – 

csatáinkat vívtuk a végletekig fölhecceit 

náckókkal. Ököl, husáng és kő volt a 

fegyverünk. Nem csoda, ha sebesültek 

borították olykor a csatateret. De föl sem 

vettük. Tizenhét esztendősök voltunk és 

miénk volt a világ, miénk az élet és annak 

minden öröme. … A náckókról a 

legkülönbözőbb viccek voltak 

forgalomban. A náckó volt az az 

embertípus, akinek a rovására nevetett és 

mulatott a selmeci diáksereg. Vogelfrei 

(kiszolgáltatott) volt ez a szegény aranyat 

kereső, kőzetet robbantó, földalatti nehéz 

robotjában korán öregedett, vézna, 

csenevész ember vakond.  

 
16  Ez magyarul olyasmit jelenthet, hogy „Náckó, Náckó, kopogtatnak, / 
elkésni nem engednek”. 

 

 
2. Selmeci bányamunkások, háttérben a Kálváriával 

(1890 k.) 

 

Utólagosan, most kérek bocsánatot tőlük, 

amiért én is bosszantottam őket és 

verekedtem velük. Igaz, hogy ez utóbbi 

aktusnál ők sem maradtak adósaim; néha 

egészen rendesen helybenhagytak. A sok 

vicc közül, amely felőlük elterjedt, 

ideiktatok kettőt főként az olvasó 

mulattatására, de meg azért is, hogy 

feledésbe ne menjenek.  

Az első: Nagy bányászmulatság volt. A 

jókedv már elérte a tetőfokát. A 

„bergbanda” húzta, azaz inkább fújta a 

talpalávalót. Az egyik asztal mellett széles 

jókedvében, az asztalnak támaszkodva áll 

egy náckó, az ital – nem kellett neki sok – 

már kissé a fejébe szállt és hangos 

kurjongatások közepette tipeg az egyik 

lábával. Nézi ezt a másik náckó és 

megszólal: 

– Miért nem tipegsz a másik lábaddal is? 

– Te buta, feleli méltatlankodva a táncos, 

hát mit gondolsz, hogy a fejemen fogok 

állani?! 
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A másik: A náckó dühösen ver egy kutyát, 

amelyik éktelenül vonít. 

– Mit csinálsz azzal a kutyával? – kérdi 

egyik arra haladó társa. 

– Örömöt csinálok neki. 

– Örömöt, amikor így vered? 

– De ha eleresztem, hogyan fog örülni! – 

mondja diadalmasan a náckó és 

nagylelkűen elengedi a szegény állatot, 

amelyik „örömében” szinte kiszalad a 

világból. 

Hát ilyenek voltak a náckók.”17 

 

Dr. Fricz-Molnár Péter 

 

 

 

Megemlékezés a világ első nemzetközi műszaki-tudományos, 

elsősorban bányász-kohász kongresszusát megrendező Born Ignác 

lovag halálának 230. évfordulójára 

I. rész 
 

 

 
1. ábra: Born Ignác portré 

 

1742. december 28-án született 

Kapnikbányán vagy Gyulafehérváron. 

Születési helyével kapcsolatban nincs teljes 

egyetértés a kutatók és életrajzírók között. 

Gyulafehérvár vagy Kapnikbánya? A 

Gyulafehérvári Érseki- és Főkáptalani 

Levéltár anyakönyvében – 1741 és 1744 

között – nem szerepel Born Ignác 

(közvetlen információ Réthy Károlytól). 

Ennek megfelelően Kapnikbánya saját 

szülöttjének tekinti, éppenúgy, mint dr. 

Papp Simon geológus professzort, és így 

 
17  Prágai Magyar Hírlap, 12. (1933) 206. sz. 8. (szept. 10.) 

2003-ban emléktáblát is állított nekik a 

város.  

Mindazonáltal megjegyezve, hogy 

Born Ignác szülei hosszú ideig voltak 

kapnikbányai lakosok, bányatulajdonosok. 

Német-zsidó származású Erdélybe került 

családból származott, Born Ignác életének 

túlnyomó többségét Prágában és Bécsben 

töltötte, csak rövid ideig Selmecbányán 

végzett jelentős munkásságot. 
 

 
2. ábra: A 2003-ban állított emléktábla 

Kapnikbányán a felsőhandali 

Karitász épületének falán 

 

Az osztrákok, csehek, szlovákok, németek, 

románok a magyarokkal együtt egyaránt 

jogot formálnak, hogy saját nemzetük 

büszkeségének mondhassák. Born Ignác 

magát erdélyinek – könyvei tanúsága 

szerint – és magyarnak (gyulafehérvárinak) 

vallotta. Kazinczy Ferenc írása (Pályám 
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emlékezete) is azt tanúsítja, hogy Born 

Ignác magát erdélyi magyarnak vallotta. 

Elemi iskoláit 1753 és 1761 között 

Nagyszebenben, közép- és felsőfokú 

tanulmányait Bécsben a jezsuitáknál 

végezte miközben a jezsuita rend tagja lett, 

de onnan 1760-ban kilépett. A jogot 1762 és 

1763 között Prágában végezte, és a prágai 

Egyetemen 1763-66-ig geológiát és 

bányászatot hallgatott. Szakmai segítséget 

attól a J. T. Peithnertől kapott, akinek 

meghatározó szerepe volt a közép-európai 

bányászati-kohászati felsőfokú oktatás 

gondolatának felvetésében.  

Ezt követően Nyugat-Európában tett 

utazása során tanulmányozta kora 

bányászatát, kohászatát és a 

természettudományokat.  

Born Ignácot 1769-ben nevezték ki 

a selmecbányai kamaragrófság ülnökének. 

Ekkor már alapos természetrajzi és 

bányászati ismeretekkel, komoly 

ásványgyűjteménnyel rendelkezett, és 

rendszeres levelezést folytatott kora 

legkiválóbb tudósaival. Feletteseitől 1770 

tavaszán kért engedélyt, hogy családi 

ügyeinek intézésére, köztük a 

résztulajdonában lévő nagyági aranybánya 

ellenőrzésére, valamint további erdélyi és 

magyarországi bányák felkeresésével 

ismereteinek bővítésére elutazhasson. A 

tanulmányút során felkereste a bánsági 

bányavárosokat, Oravicabányát, 

Szászkabányát, Újmoldovát, Dognácskát, 

lásd az 1. számú térképet.18 Innen Lugoson 

keresztül az Erdélyi-érchegység 

aranybányavidékére utazott, ahol Nagyág 

és Zalatna térségében több bányát (az 

erdélyi aranynégyszögben, lásd a 2. sz. 

térképet19) látogatott meg. Érdekes, 

kiemelten foglalkoztatta Bornt a Carabia-i 

római nemesfémbányászat, egy teljes napot 

szentelt annak, hogy azt megtekintse, és a 

maradékokban hajtott és akkoriban művelt 

 
18 Megjegyezve azt, az általam megrajzolt térképen az 

útvonal eltér az 1992-ben Laár Tibor által közzétett 
térképtől, mert sajnálatos módon előbb készült, mint a 
fent említett Fuchs Péter fordításának megjelenése. Laár 
Tibor vélhetően egy rossz fordítást ért el, így annak hibái 
miatt eltért az eredetitől német nyelvű Born szövegtől. 

Mária- és Lorettói-bányák bejárását Weisse 

úr kíséretében meg is tette. Tordán 

leereszkedett a sóbányába, majd a 

Nagybánya környéki ércbányákat tekintette 

meg. Eközben Felsőbányán súlyos, 

csaknem halálos füst- és gázmérgezést 

szenvedett, 15 órán keresztül eszméletlenül 

feküdt, majd részleges felépülése után, 

további tervezett utazását megszakítva tért 

vissza Selmecbányára. Azonban még 1770 

őszén Prágába rendelték, ahol két éven át 

birodalmi bányatanácsosként dolgozott. 

Utolsó levelét már Bécsben keltezte, ahol 

megszakítva útját, néhány napot eltöltött. 

Prágában lelkesen bekapcsolódott a 

szellemi, tudományos életbe. 

Born rossz egészségi állapota miatt 

1772-ben lemondott minden állami 

hivatalnoki címéről és 1776-ig Alt-

Zedlitsch-i birtokára vonult vissza, ahol egy 

különleges botanikus kert megvalósításán 

fáradozott, számos tanulmányt írt és 

kiadványt jelentetett meg. Innen szervezte 

meg bánáti és erdélyi utazásának levelek 

formájában történő németországi kiadását. 

Erre a formára tulajdonképpen egy 1772-es 

titoktartási rendelet kijátszása miatt volt 

szükség. Ez a rendelet ugyanis megtiltotta, 

hogy az Udvari Bányakamara engedélye 

nélkül ásványtani, bányászati, kohászati 

tárgyú írásokat megjelentessenek. 

A bánáti és erdélyi útjának 

tapasztalatait 23 német nyelvű levélben 

foglalta össze, melyeket J. J. Ferber 

könyvként adott ki, „Borns Briefe über 

Mineralogische Gegenstände auf seiner 

Reise durch das Temeswarer Bannat, 

Siebenbürgen, Ober- und Nieder-Hungarn” 

címen 1774-ben Frankfurtban és Lipcsében. 

A hazai ásványtan és montanisztika ezen 

alapműve az egykorú angol, francia és olasz 

nyelvű kiadások után végre, 2014-ben 240 

év elteltével, magyar nyelven is megjelent, 

Fuchs Péter bányamérnök avatott 

Mindemellett a fordítás elején is látható egy kisebb és 
helyes rajz Born útjáról, köszönet a szerkesztőknek. 
19 A 2. sz. térképet is magam rajzoltam „Born Ignác: Úti 
levelek az 1770-es bánsági, erdélyi, felső- és 
alsómagyarországi ásványtani utazásról” könyv szövege 
alapján. 
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fordításában, Papp Gábor és Weiszburg 

Tamás szerkesztésében „Born Ignác: Úti 

levelek az 1770-es bánsági, erdélyi, felső- 

és alsómagyarországi ásványtani utazásról” 

címmel. Ez a magyar bányászat és 

ásványtan egyik kiemelkedő klasszikus 

műve.  

 

 
1. térkép: Born Ignác útja 1770-ben a magyarországi bányákban 

 

 

 
2. térkép: Born Igác bányalátogatásai 1770 júliusában az erdélyi aranynégyszögben 

 

 

Felépülése után 1776-ban Mária 

Terézia meghívta Bécsbe, a császári 

természetrajzi múzeum gyűjteményei 

rendezésére és leírására, majd 1779-ben 
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udvari tanácsossá nevezték ki. A tudós 

értékeit a császárnő is hamar felismerte. A 

„múzeum” rendezésén kívül rábízta 

legidősebb lánya, a természetrajz iránt is 

különös érdeklődést mutató Mária Anna 

hercegnő tanítását. A hercegnő Born 

szakmai tanácsait és gróf Enzenberg 

udvarmester segítségét felhasználva 

komoly természetrajzi gyűjteményre tett 

szert. A gyűjtemény több mint tízezer tétele 

között a legértékesebb és legnagyobb részt 

tették ki az „ásványok”. Ez a kollekció 

1781-ben Budára, az egyetemre került, és 

ma is értékes részét alkotja az ELTE 

szakgyűjteményeinek. 

Sajnálatosan, a fent leírt útja során 

az őt ért súlyos gázmérgezés, ami egy 

későbbi, már Bécsben kapott 

ólommérgezéssel együtt örökre beteg, 

gyakran ágyban fekvő, majd béna emberré 

tette, és végül korai halálának is okozója 

lett. Későbbi orvostörténeti kutatások 

szerint vélhetően többszörös ideg- és 

ideggyökgyulladásban szenvedett.  

Világhírét egy új kohászati eljárás, a 

foncsorozás, amalgámozás alapította meg, 

melyben az aranynak és ezüstnek érceiből 

higannyal való kivonását az addiginál 

gazdaságosabb módon oldotta meg. Bécsi 

kis laboratóriumában végzett kísérletei után 

a félüzemi próbákat a Selmecbánya melletti 

Szklenón, az 1785-ben épített kohóban 

hajtotta végre Rupprecht Antal akadémiai 

tanár segítségével. A szklenói foncsorozó 

üzem nemzetközi bemutatására 1786 

szeptemberében a bányászat és kohászat 

legjelesebb külföldi képviselői – 27 

szakember 8 országból – gyűltek össze, az 

új eljárás helyszíni tanulmányozására. Ez 

volt a világon az első nemzetközi 

műszaki-tudományos (bányász-kohász) 

kongresszus, talán mondhatjuk az OMKBE 

és az általa rendszeresen megtartott 

konferenciái előfutárának. Az új kohászati 

eljárást „Ueber das Anquicken der gold- 

und silberhältigen Erze, Rohsteine, 

Schwarzkupfer und Hüttenspeise” (Wien, 

1786.) című művében ismertette, mely az 

egyik legjelentősebb munkája. Ezen a 

kongresszuson Born javaslatára 

megalapították a „Societät der Bergbau-

Kunde” bányászati társaságot, mely az 

első nemzetközi tudományos 

szakegyesületnek tekinthető. Ennek 

célkitűzésében jutott kifejezésre először a 

nehézipar nemzetközi összefogásának 

gondolata, az emberi haladás, kultúra és 

jólét érdekében. A szervezet az összes 

európai országon kívül Amerikára is 

kiterjedt. A társaságnak 1789-ben 147 tagja 

volt. A „Bergbau-Kunde” című 

folyóiratának két évfolyama jelent meg 

1789 és 1790-ben Lipcsében, melynek 

szerkesztője Born Ignác és F. W. Trebra 

volt. Az egyesület 1791-ben Born halála 

miatt megszűnt működni.  

Erről az eseményről emlékéremmel 

az OMKE 1986-ban, a 200 éves évfordulón 

a miskolci, 74. közgyűlésére kiadott 

emlékérmével emlékezett meg. 

Selmecbánya városa is egy szép éremmel 

emlékezett a Szklenon tartott nemzetközi 

konferencia 200. évfordulójára 1986-ban.  

Born Ignácot kiváló szellemi és 

emberi tulajdonságai Bécs egyik 

leghíresebb emberévé tették, akit messze 

földről jött idegenek is mindig felkerestek. 

Minden tekintetben „nagy ember” volt, 

olyan, akiről kortársa nyugodtan írhatta: „ő 

volt az, aki igazán zseninek nevezhető, aki 

egy pillanat alatt átlátta egész tárgyát, 

felfedezte annak új részeit és összefüggéseit, 

melyeken az átlagos szemlélő csupán 

átsiklott volna”. Rendkívül megnyerő 

egyéniség, kitűnő társaság; ötletei, tréfái, 

mondásai zseniálisak és eredetiek voltak. 

Ellenségeiből is perceken belül barátot 

tudott varázsolni. 

Munkásságát és érdemeit a 

tudományos világ elismerte: tagja volt a 

londoni Royal Societynek, a göttingeni, 

toulouse-i, stockholmi, uppsalai, páduai, 

sienai, szentpétervári tudós társaságoknak. 

Névadója a bornit nevű ásványnak.  
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3. ábra: Born Ignác emlékérem, Selmecbánya városának emlékérme 1986-ban 

 
E: Körirat lenn ¼ íven: SKLENÉ TEPLICE (Szklenobánya). Mezőben az amalgámozás egyik 

részfolyamatának (a klórozó pörkölés tálcás-aknás kemencében) klasszikus ábrázolása. Alatta az évszámok: 

1786 – 1986. 

H: Körirat: SOCIETÁT der BERGBAUKUNDE – IGNÁC von BORN (jelentése: Bányászati Társaság – 

nemes Born Ignác). Mezőben Born Igánc kissé jobbra fordult szembenéző mellképe ¾ profilban. 

Alkotója ismeretlen. 

Bronz öntött érem, felületkezelt, mérete: Ø 60 mm, magángyűjtőnél. 

Ir.: nem publikált.20 

 

 

Born Ignácot érdemei elismerése 

mellett az 1791. évi pozsonyi és erdélyi 

(Gyulafehérváron megtartott) országgyűlés 

nemességét honosította a X. cikkely szerint, 

valamint számára a lovagi cím viselését 

megengedte, illetve azzal jutalmazta.21 

Born Ignácot mindvégig nemessége (von 

Born) és lovagi címe nélkül írtam, mivel a 

magyar királyságban és Erdély területén az 

1790. évi királyi előterjesztést az 

országgyűlések 1791-ben fogadták el. 

 Born Ignác sokat betegeskedett és 

viszonylag fiatalon, 1791. július 24-én 

elhunyt Bécsben, az akkor éppen nála 

tartózkodó Vay Miklós mérnök-tábornok 

(egyébként mineralógus) karjaiban. Kérdés, 

hogy a királyi adminisztrációtól még Born 

életében fent leírt honosító határozatról és 

lovagi cím adományozásáról értesült-e, 

vagy sem, hiszen az eljárás és a határozat 

még 1790-ben megtörtént, a ratifikáció és a 

kihirdetés 1791-ben Pozsonyban és 

Gyulafehérváron történt.  

Born Ignácra mind a magyar, mind 

a szlovák bányászok és kohászok, 

Selmecbánya polgárai tisztelettel 

emlékeznek, így az OMBKE is, és 

Selmecbánya városa is emlékérmét 

bocsátott ki 1986-ban az első bányászati 

társaság megalakulásának 200-dik 

évfordulójára. Emellett említendő, a cseh 

bányászok is saját tudósaik között 

emlegetik írásaikban. 

 

 

Káplánné Juhász Márta km. 

 

 

 
20 Köszönet OMBKE tagtársamnak, hogy az érem fotózását lehetővé tette, és annak megjelenéséhez is hozzájárult. 
21 Nagy Iván: Magyarország családai czímerekkel és nemzedékrendi táblákkal (Pest, 1858, Beimel J. és Kozma Vazul kiadás 

fakszimiléje Budapest 1987, Kossuth és Révai Nyomdák közös kiadásában) II. kötet 175. oldal, Siebmacher's Wappenbuch 

Ungarischer Adel. 61. tábla, Kemplen Béla: Magyar nemes családok II. kötet, (elektronikus, nincs oldalszám). 
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2021. évi, valamint elmaradt tagdíjak befizetése 

 

 

Tisztelt Tagtársak!  

 

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-

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. 

 

Jó szerencsét! 

 

Zelei Gábor

 

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:  

Hírlevél 

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.  

 

A Hírlevelet összeállította: Zelei Gábor

 

https://www.ombkenet.hu/index.php/h%C3%ADrlevél
mailto:hirlevel@ombke.hu

