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Az új székház megközelíthetősége
Tisztelt Tagtársak!
A Hízlaló tér 1. szám alatt található új
OMBKE székház személygépjárművel
könnyen megközelíthető és parkolni az
egyesületi parkolóban (kb. 15 parkoló
hely), valamint szükség esetén a környező
utcákban is ingyenesen lehetséges.
Tömegközlekedéssel
a
székhelyünk
megközelíthető a mellékelt térkép szerint:
•

Belvárosból a 9-es busszal a
Kőbánya alsó vasútállomásnál

•
•

(Mázsa tér) átszállva a 3-as
villamosra, Fertő utca-Bihari utca
megállótól öt perc séta,
Blaha Lujza tér (Népszínház utca) a
99-es busszal a Hízlaló téri
megállótól egy perc séta,
M3 metró, ill. metrópótló Pöttyös
utcai megállótól 10 perc séta.

Jó szerencsét!
Csányi Judit

Költözés
Tisztelt Tagtársaink,
A megszokott telefonszám és az internet
már újra működik.

Továbbra is várjuk tagtársaink jelentkezését
a pakoláshoz, könyvek rendezéséhez és a
székház otthonosabbá tételéhez.

Továbbra is várjuk tagtársaink jelentkezését
a pakoláshoz, könyvek rendezéséhez és a
székház otthonosabbá tételéhez.

Jó szerencsét!
Zelei Gábor

Koszorúzás Wekerle Sándor sírjánál
Tisztelt Tagtársak!

Wekerle Sándor, az egykori
pénzügyminiszter és miniszterelnök nagyon
sokat tett a bányászat-kohászatért,
Selmecért és az Akadémiáért.
Selmecbánya díszpolgára 1921.
augusztus 26-án hunyt el. Jövő héten
halálának 100. évfordulója alkalmából
augusztus 26-án 17:00-kor a Fiumei úti
temetőben a sírjánál egy koszorúzással
emlékezünk meg Wekerle Sándorról.
Az utókor képviselőjeként tiszteljük
meg jelenlétünkkel, minden kedves
tagtársat szeretettel várunk!
Jó szerencsét!
Zelei Gábor

Wekerle Sándor (1848-1921)
(Benczúr Gyula festménye
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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 újraindult az
egyesületi élet.
Kérjük, hogy a tagtársak a mindenkor
érvényes
járványügyi
szabályok
betartásával
vegyenek
részt
rendezvényeinken!

Rendezvény
Központi Bányásznap

Bányásznap
Selmeci Szalamander

53. Bányagépészeti és
Bányavillamossági Konferencia
Fazola Napok
OMBKE 111. Küldöttgyűlése

Jó szerencsét!
Zelei Gábor

Helyszín
Gyöngyös,
Mátra
Művelődési
Központ
Gánt
Selmecbánya

Balatongyörök
Miskolc
Budapest,
MBFSZ
Stefánia út
Budapest

Időpont
szeptember 2.
11:00

Státusz

szeptember első
hétvégéje
szeptember

tervben van

szeptember 2324.
október 8-9.
október 2.

Kuvaiti tűzoltás 30. évfordulójára –
október
Kőolaj, Földgáz- és Vízbányászati
Szakosztály rendezvénye
Bányamérő
továbbképző
és
Kőkapu
október 6-8
Tapasztalatcsere
26. Magyar Öntőnapok
Herceghalom
október 15-17.
100 éves a szervezett bányász
Dorog
november 5.
hagyományőrzés Dorog térségében
„Köfém 80” keretében Fémkohász Székesfehérvár
november
Szakmai Nap
Országos Bányászati Konferencia
Egerszalók
november 17-19.
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nem kerül
megrendezésre

tervben van

71. Bányásznap a Dorogi - Pilisi medencében
2021
augusztus 01.
vasárnap

18.00

Mise a Tokodi bányaszerencsétlenség áldozataiért
Tokod községben minden év augusztus első vasárnapján
emlékeznek az 51 áldozatot követelő robbanásra szentmisével és
koszorúzással.
(Több fejlesztés is történt Erzsébet-aknán, újabb telepeket
nyitottak meg, lejtaknákat hajtottak, viszont egyre több helyen is
nagyobb mennyiségben gyülemlett fel a metángáz. 1942. július
31-én olyan mennyiség gyülemlett fel, hogy egy szikra is elég
volt egy óriási robbanáshoz, ami be is következett. A
robbanásban, valamint később a kórházban összesen 51-en haltak
meg.)

augusztus 30.
hétfő
augusztus 31.
kedd

14.00

Piliscsév, koszorúzás

15.30

Koszorúzás a Tokodi temetőben a bányász Emlékműnél

16.00
15.00

Tokodaltáró Műv. Ház
Schmidt Villa koszorúzás

17.00
10.00

Bajót bányász Emlékmű koszorúzás
Központi ünnepség Gyöngyös – Mocsnik Imre

17.00

Koszorúzás Pilisvörösváron

14.00
15.00
17.00
18.00
18.00
06.00

Temetői koszorúzás Dorogon
BAUMIT Kft. Koszorúzás az Emlékműnél
Mogyorósbánya temetői koszorúzás
Kesztölc koszorúzás a bányász Emlékműnél
Reimann Múzeum díszüveg avató
Zenés ébresztő Dorogon

09.00
10.00
15.00
16.00
16.30

Koszorúzás az Otthon téren
Tekepálya avató (Műv. Ház Dorog)
Koszorúzás Pilisszentivánon az Emlékműnél
Koszorúzás a Csolnoki temetőben
Ünnepség és díj átadás a Csolnoki Bányász Művelődési
Házban
Zsigmondy Forráskút átadása, avatása
Koszorúzás Annavölgyön
Csolnok, egész napos Bányásznapi ünnepség
Műv. Ház, márványtábla, könyvtár, Retro búcsú,
időkapszula, kiállítás, avatások, megnyitók, közben
Csolnok az Emberi Erőforrások Minisztériuma Kultúráért
Felelős Államtitkára, Fekete Péter úr részvételével konferencia
jellegű beszélgetést szervezünk a térségünk bányászatának
képviselői, egykori bányászati vezetők és bányászok,

szeptember 01.
szerda
szeptember 02.
csütörtök
szeptember 03.
péntek

szeptember 04.
szombat

szeptember 05.
vasárnap

18.00
18.30
09.00

11.00
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16.00
16.30

önkormányzati vezetők, civil szervezetek képviselői
részvételével.
A
térségünk
bányász
hagyományőrző
tevékenységéről dr. Korompay Péter úr, az OMBKE Dorogi
szervezetének titkára, az egyesületünk tagja fog előadást tartani
– Hagyományőrző Egyesület Csolnok.
Koszorúzás a Sárisápi temetőben
Koszorúzás a sárisápi bányász Emlékműnél

Az ünnepi események mellett, kulturális,
sport és szórakoztató rendezvények, állandó
és
kiegészítő
programok
kerülnek
lebonyolításra valamennyi településen.

(alapadatokat összeállította: a Bányász
Szakszervezet Dorog)
Dr. Korompay Péter

Rózsaszentmárton kirándulás
A Bányamérő Szakcsoport 2021.
augusztus 7-ére, Rózsaszentmártonba
szervezett egy kirándulást. Szerettük volna
megismerni ennek a nagy múltú bányász
településnek a történetét és felkeresni a
lignit bányászat emlékhelyét.
A látogatásunkat Sipos Jánosné
polgármester asszonnyal egyeztettük és

legnagyobb
örömünkre
maga
a
polgármester asszony fogadott Bennünket.
A találkozó helyszínéül Rózsaszentmárton
emblematikus kotrógépénél találkoztunk a
falu elején. Mint megtudtuk, a nagy E-303as gép Visontáról került a falu elejére.
Polgármester asszony igen lelkesen mesélte
el a gép történetét.
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Nem sokkal 10 óra után csatlakozott
társaságunkhoz
Fáczán
József,
a
Rózsaszentmártoni Bányász Szakszervezet
volt vezetője. Mint utólag kiderült, aktív
korában bányagépész volt. Az ő vezetésével
mentünk a Lignitbányászati Emlékházba,
ahol a falu bányáinak történetét az
összegyűjtött emlékanyaggal együtt igen
részletesen ismerhettük meg.
Mindannyiunkat meglepett, hogy a
faluban milyen nagy tisztelete van a
bányász
hagyományoknak
és
a
fényképalbumok alapján láthattuk, hogy
milyen lelkesedéssel ápolják azokat. Az
volt az érzésünk, hogy ebben a faluban csak
egy jó szóra várnak és ismét megnyitnák a
tömedékelt bányáikat.
A legnagyobb meglepetés akkor ért
Bennünket, amikor az emlékházban
kávéval,
üdítővel
szendviccsel
és
ajándékkal kínáltak meg. A Szakcsoport
részéről egy jubileumi emlékkönyvvel és
plakettel, valamint a 100 éves emlékülésünk
soproni korsójával viszonoztuk.
A kellemes időtöltés után sok új
ismerettel gazdagodva, Jó szerencséttel
köszöntünk el kísérőinktől.

Hollósi László

Új névvel és arculattal működik tovább a Mátrai Erőmű Zrt.
megvalósítása iránti elkötelezettséget
jelenti. A tágabb értelmi tartományú,
dinamikusabb
elnevezés
megjeleníti
társaság jövőképét, hiszen küszöbön van az
erőmű technológiai átalakítása.
2021. július 1-től a Mátrai Erőmű Zrt.

A társaság honlapja: https://mert.mvm.hu,
amely tartalmában, funkcióiban és
vizuálisan is modern, felhasználóbarát,
informatív tartalmakkal tájékoztat.

„MVM Mátra Energia Zrt”
néven folytatja működését.

Dr. Horn János

A név és arculatváltás az MVM csoporthoz
tartozás és a modernizációs program
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Könyvismertetés
A napokban jelent meg Juhász Árpád
geológus (1935- , az MTA ismereterjesztő
Bizottság
tagja,
számos
kitüntetés
(Akadémiai Újságíró Díj, Pro Natura Díj,
Petőfi Sándor díj stb.) birtokosa, 80 éves
koráig 109 országban fordult meg és
számos – mostanában is futó - szakmai
televíziós műsor készítője)
EMBEREVŐK UNOKÁI KÖZÖTT
Népesség robbanás a déli félgömbön
c. könyve.
A kiválóan illusztrált, érdekes/értékes
társadalom - földrajzi és néprajzi témákat
mutat
be
(Ausztrália,
Dél–Afrikai
Köztáraság,
Új-Zéland,
Mauritius,
Tanzánia, Lesotho, Zimbabwe).
A
könyv
megrendelhető
a
konyvtar@foldrajzitarsasag.hu címen.
A szerzővel a kötetről készült interjút itt
tekinthetik meg.

Dr. Horn János

In Memoriam id. Kis István
Temetéséről a család később intézkedik.
Emlékét
szeretettel
és
tisztelettel
megőrizzük!

Szomorú szívvel adunk tájékoztatást, hogy
tagtársunk,
id.
Kis
István
okl.
gépészmérnök, a Bakonyi Bauxitbánya
Vállalat volt gépészeti vezetője, illetve
későbbiekben a Hidrológiai Osztály
vezetője életének 91-ik évében 2021.
augusztus 4-én elhunyt.

Utolsó Jó szerencsét!
Podányi Tibor
Tapolcai Hsz. elnök
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In Memoriam Szíj Zoltán aranyokleveles kohómérnök
(1934-2021)
köztársasági
elnöktől
megkapta
a
„HAZÁÉRT és SZABADSÁGÉRT 1956os” emlékérmet, amelynek sorszáma:
001645.
Diplomáját külön miniszteri engedéllyel, 9
évvel később, 1966-ban védi meg jeles
minősítéssel. Ezt követően fejlesztő
mérnök, metallurgiai vezető, üzemvezető,
gyárrészleg vezető a RÁBA MVG -ben.
1976-ban megvédi gazdasági mérnöki
diplomáját is.
Tanít adjunktusként a Dunaújvárosi
Főiskolán, tanár a Győri Jedlik Ányos
Gépipari Technikumban. Aktív pályáját a
Győr
MJV.
Önkormányzatánál
városigazgatóként
fejezi
be
1995
márciusában.
Közéleti munkáját már egyetemista korában
az Országos Magyar Bányászati és
Kohászati Egyesületben kezdi. 1969-től 10
évig győri helyi titkár, majd 1980-1983-ig
az Öntödei Szakosztály országos titkára.
Számos
tudományos
konferencia
szervezője Győrben. Utolsó egyesületi
munkája 1996 szeptemberében a Rába
MVG 100 éves, Győr MJV 725 éves
jubileuma alkalmából a 14. Magyar
Öntőnapok és a 84. Küldött közgyűlés győri
megszervezése volt.
Munkája elismeréseként többször kapott
egyesületi kitüntetést, emellett a kiváló ifjú
mérnök és a kohászat kiváló dolgozója
címet is.
1976-tól tíz éven át a Veszprémi Akadémiai
Bizottságban tag, majd a Metallurgiai
Munkabizottság
elnöke.
Szakmai
munkásságát számos szakcikk, szakmai
publikáció, kiadvány és pályadíj jelzi.
1990-2002-ig
tagja
és
vezető
tisztségviselője
Győr
MJV
önkormányzatának. A városért végzett több
évtizedes munkájáért 2004-ben megkapja a
PRO URBE GYŐR díjat.
Kedveli a sportot, 37 éves koráig aktívan
sportolt. Sokat tett Győr város kosárlabda
sportjáért, mint sportoló és sportvezető.

Falusi kántortanító első gyermekeként
Győrszemerén született 1934-ben. 1944-től
a Révai Miklós Főreál Gimnázium tanulója,
ahol 1952-ben kitüntetéssel érettségizik.
Még ez évben kezdi meg egyetemi
tanulmányait a Miskolci, akkori Rákosi
Mátyás Nehézipari Műszaki Egyetem
Kohómérnöki Karán.
Harmadéves, amikor az orosz könyvek
elégetése miatt - kitűnő tanulmányi
eredménye ellenére - kizárják az
egyetemről. Segédmunkás lesz a Győri
Magyar Vagon- és Gépgyárban.
1956 őszén - rehabilitálása folytán - tovább
tanul. Az októberi forradalomban az
egyetemi diákparlament alelnöke, ezért
1957-ben letartóztatják, első fokon 4 év
börtönben letöltendő szabadságvesztésre
ítélik, amit a fellebbviteli bíróság 18
hónapra mérsékelt.
A börtönből 1958 szeptemberében
szabadul.
Öntödei
munkásként,
laboránsként dolgozik a Rába MVG -ben.
E bírói ítélet további jogkövetkezményei
alól a Legfelsőbb Bíróság 1968
decemberében mentesíti, de a politikai
következményeket viselte 1989-ig.
A forradalom idején tanúsított helytállásáért
a rendszerváltás után 1991. október 23-án a
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Ízig-vérig lokálpatrióta, a „PRO URBE
GYŐR EGYESÜLET” alapító tagja, egyik
kigondolója.
Nős, két fiúgyermek édesapja, 5 unoka
nagyapja.
2006 októberében az 1956-os forradalom és
szabadságharc 50 éves évfordulóján az

akkor tanúsított helytállását a Miskolci
Egyetem emlékéremmel ismerte el.
Aranyoklevél adományozáshoz készített életrajza és
fotója a Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi
Kar 2016. évi kiadványából

In Memoriam Barta Barci István
Elhunyt Barta Barci István 1985-ben
végzett bányagépész kollégánk, volt
évfolyamtársunk. A Nehézipari Műszaki
Egyetem Bányamérnöki Karának nappali
tagozatára
SZET-esként,
családos,
gyermekekkel megáldott apaként került, és
dicséretes szorgalommal végezte el a
bányagépész szakot.
A diploma átvételét követően a Borsodi
Szénbányák Miskolci Bányaüzemében,
Lyukóbányán kezdtük meg szakmai
pályafutásunkat.
A mélyműveléses szénbányászat leépülését
követően az addigi mellékállása került
előtérbe, sokan szereztek gépjárművezetői

jogosítványt
oktatói
köszönhetően Miskolcon.

munkájának

Végső búcsúztatása 2021. augusztus 23-án,
hétfőn 14.00 órától lesz Miskolcon, a
Szentpéteri kapui Temető ravatalozójában.
Az OMBKE Bányászati Szakosztály
Borsodi
Helyi
Szervezete,
volt
évfolyamtársai és kollégái nevében e
néhány sorral kívánok Pistinek utolsó
Jó szerencsét!
Törő György

In Memoriam dr. Antal Sándor
Tisztelt Tagtársak!

A család kívánságára nyilvános temetés
nem lesz, de szeptember legvégére/október
elejére, a Covid-helyzet függvényében dr.
Antal Sándor emléke előtt tisztelegve egy
kötetlen
megemlékezést
szerveznek
Tatabányán.

Mély megrendüléssel tudatjuk, hogy örökre
eltávozott közülünk dr. Antal Sándor
geológus, akit leginkább a tatabányai Szabó
József Geológiai Technikum, később Péch
Antal Műszaki Szakközépiskola tanáraként
és igazgató-helyetteseként ismert és tisztelt
a szakmai közönség.

Utolsó Jó szerencsét!

Nyugodjék békében!

Magyarhoni Földtani Társulat
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Mennyire befolyásolja a Nap az északi féltekén a hőmérséklet
alakulását?
A jelenleg zajló vita
Sajtóközlemény
Egy 23 kutatóból álló nemzetközi szakértői
csoport szerint túl korai volt az üvegházgázkibocsátást kikiáltani az éghajlatváltozás
legfőbb okozójaként. A most megjelent
tanulmány eredményei ellentmondanak az
IPCC következtetésének. Az IPCC ugyanis

a napsugárzásról (az ún. „teljes szoláris
besugárzásról”, Total Solar Irradiance, TSI)
rendelkezésre álló adatokat szűklátókörűen
és hiányosan vette számba.

A Föld légköri energiájának legnagyobb
része a Napból származik. Már régen
felismerték, hogy az ún. teljes szoláris
besugárzásban
(a
Nap
sugárzási
teljesítményében, az ún. TSI-ben) a
legutóbbi évszázadok során végbement
változások jelentősen hozzájárulhatnak a
jelenkori klímaváltozáshoz. A most
megjelent
tanulmány
szerint
az
Éghajlatváltozási Kormányközi Testület
(IPCC, az ENSZ Környezeti Programja és a
Meteorológiai Világszervezet által 1988ban létrehozott szervezet) a Nap
éghajlatváltozásban betöltött szerepét az
ismert TSI-adatok egy szűk részhalmazára
korlátozódva értékelte. Kizárólag azokat az
adatokat vették figyelembe, amelyekből kis
naptevékenység-változékonyságra lehetett

következtetni. Az IPCC túl hamar zárta ki a
Napot a jelenkori klímaváltozásban
szerepet játszó jelentős hatótényezők közül.
Egy most megjelent, áttekintő jellegű
tudományos
publikáció
150
év
klímaváltozásaira visszatekintve tárgyalja a
Nap
éghajlatváltoztató
szerepét.
Megállapítja,
hogy
az
ENSZ
éghajlatváltozással
foglalkozó
kormányközi
testületének
(IPCC)
következtetése – miszerint a jelenkori
klímaváltozás elsősorban az antropogén
üvegházgáz-kibocsátásnak tulajdonítható –
minden bizonnyal elsietett volt.
A napfizika és a klímatudomány
szakterületeit képviselő 23 (összesen 14
különböző
országból
való)
kutató
tanulmányát a Research in Astronomy and
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Astrophysics (RAA) című folyóirat tette
közzé. A tanulmány minden eddiginél
részletesebben foglalkozik a napsugárzási
adatbázisokról publikált 16 legismertebb
becslés elemzésével, közöttük annak a
becslésnek a beható vizsgálatával is, amit az
IPCC használt. A kutatók mindegyiküket
összevetették
az
északi
félteke
hőmérsékletének
másfél
évszázados

alakulására számított 26 (5-5 kategóriába
sorolt) különféle idősorral, közöttük az
IPCC
által
használt
hőmérsékleti
idősorokkal is. Azért összpontosítottak az
északi féltekére, mert a 20. század előtt a
déli félgömbről csak nagyon korlátozott
számú adat áll rendelkezésre. Az
eredmények
a
globális
hőmérsékletváltozásra is általánosíthatók.

Minek tulajdonítható az északi félteke
hőmérséklet-változása? A hőmérséklet
alakulása 1850-2020 között, a 20. századi
átlaghőmérséklethez képest. A bal oldali
panelek (1. elmélet, a-d panelek) szerint:
elsősorban antropogén tényezőknek, a jobb
oldali panelek (2. elmélet, e-h panelek)
szerint:
elsősorban
természeti
hatótényezőknek.
a)
Megfigyelt
átlaghőmérséklet,
városi
és
vidéki
mérőállomásokat együttese alapján. b)
Antropogén
és
természeti
hatások
együtteséből
eredő
modellezett
hőmérsékleti görbe. c) Természeti eredetű

hatótényezők
(Nap
és
vulkánok)
modellezett
hatása. d) Antropogén
(elsősorban CO2) hatótényezők modellezett
hatása. e) Megfigyelt átlaghőmérséklet,
kizárólag
vidéki
mérőállomások
figyelembevételével. f) Antropogén és
természeti hatások együtteséből eredő
modellezett hőmérsékleti görbe. g)
Természeti eredetű hatótényezők (Nap és
vulkánok)
modellezett
hatása.
h)
Antropogén (elsősorban CO2) hatótényezők
modellezett hatása.
A tanulmány szerint a jelenkori
klímaváltozás okait kutatva teljesen
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Dr. Ronan Connolly, a tanulmány vezető
szerzője
(Környezetkutatási
és
Földtudományi Központ, CERES):
„Az
IPCC
rendeltetése,
hogy
a
klímaváltozás okairól konszenzust alakítson
ki.
Megértem
ennek
a
politikai
hasznosságát, mivel a konszenzusos nézet
megkönnyíti a döntéshozók dolgát. A
tudomány azonban nem konszenzussal
működik. A tudomány akkor virágzik a
legjobban, ha a kutatóknak megengedik,
hogy ne értsenek egyet egymással, és
gondosan megvizsgálják a véleményeltérés
különféle okait. Attól tartok, hogy az IPCC
kizárólag a saját narratíváját alátámasztó
adatokat
és
tanulmányokat
vette
figyelembe, amivel komolyan akadályozta a
jelenkori és a jövőbeli klímaváltozás
okainak valódi megértését, azaz a tudomány
fejlődését. Különösen az a zavaró, hogy
képtelenek kielégítően megmagyarázni a
természeti
környezetben
található
mérőállomásokon tapasztalt hőmérsékleti
trendeket.”

ellentétes következtetésekre lehet jutni. A
következtetés
a
figyelembe
vett
adathalmazoktól függ. Az ábra bal oldali
paneljei
például
arra
engednek
következtetni,
hogy
a
globális
hőmérsékletváltozást a 19. század közepe
óta nagyrészt az antropogén kibocsátás,
leginkább a szén-dioxid (CO2) kibocsátás
okozza, úgy, amint ahogyan az ENSZ IPCC
jelentésekben szerepel.
A jobb oldali panelekből azonban éppen
ellentétes
következtetés
adódik.
Nevezetesen az, hogy a 19. század közepe
óta
tapasztalt
globális
hőmérsékletváltozásokat főként természeti
ciklusok, mindenekelőtt a Nap sugárzási
teljesítményének hosszú távú változásai
okozzák.
Mindkét panelhalmaz és következtetés
publikált tudományos adatokra, de eltérő
adatbázisokra
és
feltételezésekre
támaszkodik. A bal oldali feltételezés
szerint a rendelkezésre álló hőmérsékleti
idősorokra a városi hősziget jelensége nincs
hatással. Amennyiben ez így van, akkor az
összes mérőállomás adata felhasználható,
függetlenül attól, hogy a mérőállomás
városi
vagy
vidéki
(természeti)
környezetben fekszik-e. A jobb oldalon
kizárólag a vidéki (természeti környezetben
lévő) mérőállomásokat vették figyelembe.
A bal oldal a Nap sugárzási teljesítményét
az IPCC következő (2021/2022-ben
esedékes) 6. értékelő jelentéseihez
kiválasztott
kis
változékonyságú
adatkészlet felhasználásával modellezi. Ez
tulajdonképpen azt feltételezi, hogy a
természeti tényezők hosszabb időtávban
zéró mértékben járulnak hozzá a
felmelegedéshez. A jobb oldalon a Nap
teljesítményét
a
NASA
ACRIM
napmegfigyelő
műholdakért
felelős
kutatócsapat
által
használt,
nagy
változékonyságot
mutató
adatok
modellezik. Ez arra enged következtetni,
hogy a hőmérséklet hosszú távú
alakulását nagy részben (de lehet, hogy
egészben) természeti tényezők okozzák.

A 72 oldalas (18 ábrát, 2 táblázatot és 544
hivatkozást tartalmazó) áttekintő (review)
tanulmányban a szerzők kifejezetten arra
törekedtek, hogy megmutassák: hol vannak
nézeteltérések, és hol tapasztalható
tudományos egyetértés. Ez éppen ellentéte
az
IPCC
konszenzus-vezérelt
megközelítésének. Számos vitakérdésről
minden egyes szerzőnek megvan a saját
tudományos meggyőződése, de e cikkben
arra koncentráltak, hogy minden egyes
kérdésről tényszerűen mutassák be a
tudományos
közösségek
egymással
versengő érveit, és lehetővé tegyék az
olvasónak, hogy maga döntse el, mivel ért
egyet. Néhány társszerző arról is szólt, hogy
az érvek és az ellenérvek objektív
körüljárása új kutatási ötleteket adott
számukra. A szerzők szerint az IPCCjelentések tudományos hitelessége nagyobb
lenne, ha az IPCC is átvenné a
konszenzuskényszer-mentes tárgyalásmód
alkalmazását.
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feltehetően az éghajlat alakulásától
független tényezők (például a városi
hősziget) torzítanak, és amelyek évszázados
időléptékben kizárólag a legkisebb
napsugárzási (TSI) változásokat mutató
hatást veszik figyelembe. Nem vesznek
tudomást
azokról
a
napkutatási
eredményekről
sem,
amelyek
a
naptevékenységben
sokkal
nagyobb
változásokat és olyan eltérő modulációkat
mutatnak, amelyek jobban korrelálnak a
tapasztalt éghajlati változásokkal. Az
IPCC-megközelítés
egyenes
következménye, hogy a klímaváltozásban a
természeti
eredetű
hatótényezőket
lekicsinyítik, az antropogén eredetűeket
felnagyítják. Ezt az RAA-cikket mind a Napkutatók, mind az éghajlatváltozással
foglalkozó
kutatók
hasznosnak
és
időszerűnek fogják találni.”

A tanulmány teljes hivatkozása:
R. Connolly, W. Soon, M. Connolly, S.
Baliunas, J. Berglund, C. J. Butler, R. G.
Cionco, A. G. Elias, V. M. Fedorov, H.
Harde, G. W. Henry, D. V. Hoyt, O.
Humlum, D. R. Legates, S. Luning, N.
Scafetta, J.-E. Solheim, L. Szarka, H. van
Loon, V. M. Velasco Herrera, R. C.
Willson, H. Yan and W. Zhang (2021).
How much has the Sun influenced Northern
Hemisphere temperature trends? An
ongoing debate. Research in Astronomy and
Astrophysics, Vol. 21, No. 6, 131 (68 pp)
doi:
10.1088/1674-4527/21/6/131,
http://www.raajournal.org/raa/index.php/raa/article/view/
4906/6081
(nyílt
hozzáférésű)
https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1
674-4527/21/6/131
Idézetek társszerzőktől:

Ole Humlum, az Oslói Egyetem fizikai
földrajz
emeritus
professzora
(Norvégia):
„Ez a tanulmány egyértelműen igazolja az
összes rendelkezésre álló adat alapos
körültekintésének fontosságát. Nyilvánvaló,
hogy a Royal Society ősi „Nullius in verba”
(„A tények beszélnek”) jelmondata a
modern klímakutatásban ma is nagyon
releváns.”

Víctor Manuel Velasco Herrera, a
Mexikói Nemzeti Autonóm Egyetem
(UNAM) elméleti fizika és geofizika
professzora:
„E cikk különlegessége abban rejlik, hogy a
23 társszerző félretette saját kutatási
irányait és kedvenc szakterületeit. Ennek
köszönhetően korrekt és kiegyensúlyozott
tudományos áttekintés készülhetett a Napéghajlat
összefüggésről.
Arról
a
témakörről, amit az ENSZ IPCC-jelentések
általában nem foglalkoznak, illetve amit
teljesen elhanyagolnak.

Gregory Henry, csillagász, a Tennessee
Állami Egyetem Információs Rendszerek
Kiválósági Központ (USA) tudományos
főmunkatársa:
„A legutóbbi három évtized alatt több mint
300 Nap-szerű csillag fényerőváltozásának
mérését végeztem el egy erre a célra
kifejlesztett robotteleszkóp-flottával. Az
adatok azt mutatják, hogy a Nap-szerű
csillagok tengely körüli forgása idővel
lassul, és ha öregszenek, a mágneses
tevékenység és a fényesség-változékonyság
is csökken. A Napunkhoz hasonló korú és
tömegű csillagok a Napéhoz hasonló
fényerő-változásokat mutatnak, és e
változások feltehetően hatással vannak
saját
bolygórendszerük
éghajlatváltozásaira.”

Nicola Scafetta, a Nápolyi Federico II
Egyetem oceanográfia és légkörfizika
professzora (Olaszország):
„Az, hogy a Nap hozzájárulhatott-e a 20.
századi globális felmelegedéshez, nagyban
függ az elemzéshez elfogadott Nap- és
éghajlati adatoktól. A téma életbevágóan
fontos. Az IPCC jelenlegi állítása ugyanis,
miszerint a Nap elhanyagolható hatással
van az ipari forradalom után észlelt
felmelegedésre,
olyan
GCM
klímamodellekre korlátozódik, amelyeket
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Valerij M. Fedorov (Lomonoszov
Moszkvai
Állami
Egyetem
Földrajztudományi Kar, Oroszország):
„A
globális
klímaváltozás
tanulmányozásához alapvető fontosságú a
bolygónk pályájából eredő napsugárzásváltozásokról
szóló
tudományos
tanulmányok elemző áttekintése. Ez nagy
segítséget jelent a különböző fizikai jellegű
természetes napsugárzás-változások hosszú
időtávú éghajlatváltozásokban játszott
szerepének és hatásainak tisztázásához. E
cikk helyes irányba tereli a tudományos
gondolkodást.”

WeiJia Zhang, a Shaoxing Egyetem
fizika professzora (Kína):
„Az a törekvés, hogy megértsük, hogyan
kapcsolódik a Föld éghajlata a Naphoz, az
egyik legrégebbi tudományos téma; már az
ókori görögök és kínaiak is tanulmányozták.
Ez az áttekintő tanulmány megoldja a
gordiuszi csomót, és magyarázatot ad arra,
miért volt mindeddig olyan göröngyös a
tudományos megismerés útja. A következő
nagy ugrás a Nap és a Föld
folyadékdinamikájának
és
mágnesességének igazi megértése lesz.”
Hong Yan, geológia és paleoklimatológia
professzor (Földi Környezeti Intézet),
igazgatóhelyettes
(Löszés
Negyedidőszaki
Geológiai
Állami
Laboratórium, Hszian, Kína):
„Már régóta rendelkezünk paleoklímabizonyítékokkal arról, hogy a helyi, a
regionális és a globális (az északi félgömbi)
éghajlatváltozás évtizednyi, több évtizedes
és évszázadnyi léptékekben milyen nagy
természetváltozásokat okozott. Ez a cikk
nagyszerű tudományos útikalauz a
természeti eredetű éghajlatváltozások
sokaságának
tanulmányozásához,
mindenekelőtt a külső hatótényezőknek
ahhoz az egyedülálló sokszínűségéhez, amit
a Nap sokféle léptékű és sokféle
hullámhosszúságú behatásai és válaszai
jelentenek.

Richard C. Willson, a NASA ACRIM
Nap-megfigyelő
TSI
műholdkísérleteinek vezető kutatója
(USA):
„Az IPCC megállapításaival ellentétben az
elmúlt évtizedek tudományos megfigyelései
szerint nincs ’klímavészhelyzet’. Az
„antropogén
CO2-alapú
globális
felmelegedés (CAGW) hipotézis” néven
ismert koncepció kudarcot vallott. 1980-as
évjáratú globális GCM klímamodellek
hibás előrejelzésein alapul, de e
klímamodellek
nem
illeszkednek
a
megfigyelt adatokhoz. Nincs illeszkedés sem
a múltbeli (elkészítésük előtti), sem a
jövőbeni (elkészítésük utáni) időszakokra
vonatkozóan sem.
A Föld éghajlatát elsősorban a Napból jövő
sugárzás határozza meg. A Földre érkező
napsugárzás mennyiségének természetes
változásai vannak. E természeti változások
részben a Nap által kibocsátott sugárzás
belső
mennyiségének
ingadozásaiból
erednek,
részben
pedig
különféle
bolygóforgási és -keringési változások által
vezérelt
Föld-Nap
geometriai
ingadozásokból. Mindezek a természeti
változékonyságok együttesen, ciklikusan
változtatgatják a Föld teljes besugárzását
(TSI). A ciklikusság számos periódusa
ismert, és ezek szinkronban vannak a
megismert múltbeli klímaváltozásokkal."

Ana G. Elias igazgató, Ionoszféra,
Semleges Légkör és Magnetoszféra
Laboratórium
(LIANM),
Nemzeti
Tucuman
Egyetem,
Természettudományi és Műszaki Kar
(FACET-UNT, Argentína):
„E munka jelentősége a szélesebb
rálátásban rejlik. Arra hívja fel a figyelmet,
hogy a hosszú időtávú éghajlati
változékonyságban szerepet játszó releváns
hatótényezők mindegyikét számításba kell
venni, és nem csak az antropogén
eredetűeket (amint többnyire történik). A
hatótényezők szerepének értékelése, mint
például a nap- és a geomágneses
tevékenység értékelése szintén fontos, de
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egyiket sem lehet a másiknak alárendelni.
Még a Föld mágneses tere is szerepet
játszhat az éghajlatban.”

összefüggések sok megoldatlan kérdésének
és
összetettségének
rendszerszerű
áttekintése remélhetőleg hozzásegíti a
tudományos közösséget az éghajlatváltozás
megértéséhez vezető út átfogóbb és
reálisabb megközelítéséhez.”

Willie Soon, a Környezettudományi és
Földtudományi
Központ
(CERES)
munkatársa, 1991 óta a HarvardSmithsonian Asztrofizikai Központ napés éghajlatkutatója (USA):
„Ismert, hogy a Föld légkörének elsődleges
energiaforrása a Nap. Nyilvánvaló tehát,
hogy a Napot figyelembe kell venni a
jelenlegi
klímaváltozás
potenciális
hatótényezői között. A Napunkhoz hasonló
csillagok viselkedésének megismerésére
irányuló kutatásaim 31 éve egyfolytában azt
mutatják, hogy a Nap változékonysága nem
kivételt, hanem szabályt jelent. A Nap
szerepét a jelenlegi klímaváltozásában soha
nem
lett
volna
szabad
olyan
szisztematikusan aláásni, mint ahogyan azt
az IPCC jelentései teszik. A Nap-éghajlat

Szarka László (az MTA rendes tagja,
ELKH Földfizikai és Űrtudományi
Kutatóintézet (Sopron, Magyarország):
„E tudományos áttekintés korszakhatárt
jelent az „éghajlatváltozás” tudományos
definíciójának helyreállításában, ami a
legutóbbi három évtized alatt nagyon
eltorzult. A tudományos közösségnek végre
fel kellene ismernie, hogy a tudományban
nincs tekintély vagy konszenzus. Kizárólag
az igazságkeresésnek van létjogosultsága.”

További információ:
Dr. Szarka László (szarka@ggki.hu)

A Valóság nem digitális
Livo László okl. bányamérnök, geotermikus szakmérnök, c. egyetemi docens,
ügyvezető MARKETINFO Bt.
/„A

valóságnak sok arca van” tartja a kínai
mondás. Akár annyi is lehet ahány ember él
a Földön. A valóság aktuális képe elménkben
tükröződik
vissza.
Meghatározva

cselekedeteink irányát és tartalmát. Írásunk
azt kutatja számszerűsíthető-e a valóság
teljes sokféleségében?

A digitális szó számokkal való
kifejezést, megjelenítést takar. Személyes
tapasztalatunk szerint a látható természeti
valóság folytonosan változik. Például a
napszakok, az évszakok, a Föld forgása és a
Nap körüli keringése szerint. Az észlelések
közti különbségek érzékeltetésének fontos
eszköze az idő, mely két megfigyelés között
„eltelt”. Eszközeinkkel „láthatjuk” azokat
az eltéréseket is, melyek érzékszerveink
csekély sávszélessége miatt a két egymástól
jelentősen, számunkra akár veszélyt

hordozóan különböző kép között van. A
megelőző évszázadokban élt szemlélő
folytonosnak látta az eseményeket, a
valóságot. A megtalálható írásos és tárgyi
emlékek, töredékek feltárulnak az előttünk
létezett emberek hagyatékából.
A valóság elektronikus digitalizálása 1 a
XX. században kezdődött és napjainkban
gyorsuló ütemben folyik. A smart2
technológia gyorsan meghódítja a világot.
Hovatovább már intelligens gépekről,
eszközökről álmodozunk. Melyek egyre

1

2

számszerűsítés

sok jelentésű angol szó, ami napjaink Magyarországán
„okos” jelzőként fordítunk
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több- és a tervek szerint csupán „tiszta”
villamos energiát fogyasztanak majd. Az
észlelés és esemény leírás sokarcúságát
hivatott bemutatni az 1. sz. ábra.
Az eseményt mely bármi, példánkban
egy sportmérkőzés is lehet, más és más
helyről látja a benne résztvevő szereplő.
Másképp a nézőtéren ülő személyek
mindegyike.

információkat még akkor is, ha ehhez
különféle, az összetartozó adatok sorrendjét
meghatározó
számrendszer(eke)t
is
használ.
Az elképzelést, melyet 1697-ben G.
Wilhelm Leibniz (1646-1716) német
polihisztor alkotott és nevezett el kettes
számrendszernek, ma is jónak tartjuk, mert
egyszerű. Hasznos, mert csupán két
állapotot rögzít, melyre az akkortájt már
létező
elektromechanikus
eszközök
képesek voltak. George Boole (1815-1864)
angol matematikus szerint az összes szám
kifejezhető két értékkel melyet az 1=van és
a nulla=nincs számjegyek testesítenek meg.
x
0
1
1

n
0
0
1

xn
0
1
1

x = xn

1. sz. táblázat a Boole függvény és értékei
1. sz. ábra

A valóság észlelése és leképezése

A kamera('k) elhelyezés(ük)től függően
rögzíti(k) a képet és a hangot. Hajlamosak
vagyunk azt gondolni, hogy a kamera('k)
„mindent” lát(nak). Igen, majdnem
mindent. Számuktól és elhelyezésüktől,
valamint
képfelbontásuktól
és
hanghűségüktől függően. „Ők” többet
rögzítenek, mint amennyit bármely személy
saját pozíciójából emlékezetében tudna.
Ráadásul az emberi emlékezet szelektál 3, az
egyén számára lényegest tartja meg,
legtöbbször érzelmi töltéssel együtt. Az
emlék
a
későbbiekben
gyorsan
halványodik, szürkül, aminek a sebessége
szintén az egyén (életkorral változó) sajátos
tulajdonsága. A gép azonban szándékaink
szerint nem felejt. A rögzített eseményt -ha
elő tudjuk hívni az adatrögzítőből- akár
évszázadok múlva is az íráshoz hasonlóan
ugyanúgy mutatja be, mint első
alkalommal.
A valóság számszerűsített elektronikus
leképezésében a matematika kínálta sok
lehetőség közül egyelőre a bináris 4
számrendszert
választottuk
eszközül.
Technikánk ma ezen az alapon kódolja az

Boole megalkotta a róla elnevezett
algebrát is, melyben három műveletet
definiált. A negációt, mely a 0 és az 1
állapot közötti cserét, az és műveletet,
mellyel két esemény egyszerre történő
bekövetkezését, harmadikként pedig két
esemény közti választási lehetőséget szabta
meg a vagy művelettel. Definiálta az
úgynevezett Boole függvényt, melyet és
értékeit az 1. sz. táblázatban mutatunk be.
Belátható, hogy x nem, de n bármilyen
számértéket felvehet. Az x értéke azonban
csupán „0” és „1” lehet. A Boole függvény
azt mondja, hogy az x aktuális értékét akár
(n→∞) végtelen számú az eredetivel
teljesen azonos másolatban előállíthatjuk!
Például az internetes világhálón egy-egy
kattintással továbbíthatjuk saját vagy
mások üzenetét „hű” másolatban.
E függvény alkalmazásából adódik az a
lehetőség -például az adott internet oldalt
(honlapot) üzemeltető számára-, hogy
kisujjának mozdítása nélkül anyagiakhoz
(valódi pénzhez) jusson. Az oldalán
reklámozók ugyanis a nézettségnek (jelen
esetben a látogatottságnak) megfelelően
fizetik számára reklámuk díját! Másik példa

3

4

válogat
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lehet az internetes bankműveletünk, melyet
az adott bank virtuális5 terében (internetes
felületén) magunk végzünk el, mégis a
munkadíjunk a bank pénztárába folyik be...
A matematikai logika tudományának
megismerése közben találhatunk néhány
olyan műveletet a számos másik között,
melyeket a számítástechnikában és annak
hardverében is szívesen alkalmaznak.
Utóbbiban főként gazdasági okok miatt,
hiszen egyszerűbb s jelentősen olcsóbb
szerkezetet nyernek. Vannak közöttük a
valóság-leképezés
szempontjából
veszélyesnek nevezhető logikai műveletek,
például a nem-vagy, mely szerint két állítás
csak együttesen lehet igaz, bár mindkettő
pontosan emiatt lényegtelen. Vagy a nemés művelet, mely két egyenként igaz
állításról bizonyítja, hogy együttesen
valótlanok.
S
talán
az
egyik
legveszélyesebb az azonosság művelet,
mely szerint két állítás igazságtartalma
egyforma. E műveletek a programozásnál
kiemelten fontosak, hiszen hiányuk vagy
felesleges jelenlétük egyaránt hamis
eredményhez vezet.
Mi emberek bármilyen eseményt
folyamatosként érzékelünk. Legyen szó
akár hétköznapi felületes megismerésről
vagy a tudomány ebből kiinduló tudatos
kutató,
kísérletező
tevékenységéről,
melynek
eredményeként
mélyebb
ismeretek birtokába juthatunk. A 2. sz.
ábrán folyamatos fekete vonallal a
hőmérséklet alakulását szemléltetjük. Ezt a
görbét az eltelt időintervallumban akkor
kapjuk, ha például egy folyamatosan rajzoló
mérőeszközzel
dolgozunk.
(Digitális
nyomtató berendezéseink nem így
működnek.) Reggelente az átlagember
számára elég a pillanatnyi konkrét érték is
az öltözködéshez.
Ha nem folyamatos vonallal, hanem
számszerűen kívánjuk az aktuális értéket
megmutatni akkor a görbe helyett például
azonos hosszúságú t időtartamonként a
hőmérséklet számértékét egy kijelzőre
vezetjük. Ha a mért értékeket egymás után

sorba rendezzük, az ábra zöld vonalait
kapjuk, melyek hossza az adott mérési
pillanat hőmérséklet számértékével is
kifejezhető.

5

6

2. sz. ábra

Digitalizálás és kvantálás6

Az ábra jól mutatja, hogy a folytonos
görbe kiválasztott pontjai között a
digitalizálás módszerével nem ismerhetjük
meg a hőmérsékletet! A leolvasás időközét
tetszőlegesen rövidre választhatjuk például
anyagi lehetőségeink szerint. Egyre
nagyobb
sűrítéssel
üzemelnek
a
napjainkban árusított, mégis diszkrét
képpontokkal dolgozó nyomtatók és
képernyők, TV-k stb.
A digitalizálás során a digitalizáló
program működése igen egyszerű. A
programozó mindig olyan kérdést tesz fel,
ami a gép számára „igen”-nel vagy „nem”mel válaszolható meg. Ezzel a módszerrel
bármi, a valóságban tapasztalt tárgy, fizikai
jellemző, életfunkció stb. számszerűvé
alakítható,
digitalizálható.
Csupán
célszerűen meg kell határozni azon fizikai,
kémiai biológiai jellemzők sorát, melyek a
számszerűsítendő objektum leírását a kívánt
pontossággal egyértelművé teszik. S ha a
folyamat már megtörtént, a digitalizált
tárgy, esemény stb. a számítógép számára
feldolgozhatóvá,
eltárolhatóvá,
megismételhetővé válik, közkinccsé lesz. A
programozás azért nehéz feladat, mert a gép
számára a gépi és nem az emberi logika
szerint kell meghatároznunk az elvégzendő
feladatot. A kívánt eredményes működés
tehát a pontos programleíráson múlik!
A gép ugyanis nem mérlegel, csupán
összehasonlít és ha a nullákból és
egyesekből álló számsor hossza teljes, nem

látszólagos
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a mintavétel ismétlése

vizsgálja tartalmaz-e például logikánk
szerinti sorrendi hibát az adott kód.
Könnyen megeshet, hogy a vizsgált
jellemző nem a betáplált adatot tartalmazza.
Természetesen a hiba felismerésére és
javítására is vannak módszerek. Ezek
alkalmazása azonban költséges és például a
bemeneti adatok emberi elemzését és
értékelését nem pótolja. Az automatikusan 7
létrehozott gépi adatbázisnak két nagyon
fontos tulajdonsága van. Az egyik, hogy a
valóság látszólagos (virtuális) leírása, mely
a digitalizálás folyamata miatt a szükséges
és gazdaságos mértékben leegyszerűsített
változat. Egy olyan kép, mely nem
tartalmazza az eredeti tárgy, esemény stb.
összes jellemzőjét. Ha kézzel visszük be az
adatsort az operátor 8 esetleges hibás leütései
is az adatbázisba kerülnek.
Ha a számítógépeket egymással
összekötjük, egy gépi hálózatot kapunk,
melyek egyedei a kívánt mértékben
programozottan információt cserélhetnek
egymással. Ezt teszi a napjainkra
világméretekben elterjedt és használt
internet, és egyéb hálózatok is. A
megosztással létrehozott és terjesztett
másolat azonban csak hitünk és bizalmunk
szerint azonos az eredetivel. Erre senki nem
ad garanciát a virtuális térben, rosszabb
esetben a hiány mértékét sem ismerhetjük
meg. A biztonság alapja a „gyanakvás” tarja
a közmondás. Sok esetben az ellenőrzéshez
szükséges tudásanyag és eszközpark az
átlagos felhasználó felkészültségét és
lehetőségeit meghaladja. (A rosszindulatú
beavatkozásokról, a félrevezetés, álhír
lehetőségeiről itt nem értekezünk.)
A másik fontos tulajdonság, hogy a
virtuális leírást alkotó jellemző számsorok
megváltozhatnak. Akár egy nem várt gépi
hiba, energia ellátási zavar, akár tudatos
emberi beavatkozás miatt. Ezesetben a gépi
kódkép már nem az eredeti tárgyat,
eseményt stb. adja vissza. Lehetőségünk az
is, hogy valamilyen (bármilyen) cél
érdekében megváltoztathatjuk a virtuális

képet. Eredményül egy olyan szubjektív
valóságképet
kapunk,
melyet
ha
közzéteszünk, a gyanútlan szemlélő nem
tudja róla hogy az. Példaként említhetjük az
internetes vásárlás veszélyeit, ahol a
csomagban megkapott és előre kifizetett
„valóság” nem mindig egyezik a
megrendeléskor
látott,
agyunkban
feldolgozott képpel...

7 emberi beavatkozás nélkül

8

A 3. sz. ábrán úgy tűnik egy ikerpárt
látunk. Azt már csak a készítője tudja, hogy
nem erről, csupán az egyik szereplő
digitális „fejcseréjéről” van szó....

3. sz. ábra

Ikrek is lehetnének

A tudomány már régen kifejlesztette a
kísérletezés
elméletben
történő
lefolytatására
szolgáló
modellek
alkotásának módszereit. A modellezésben
az események, jelenségek leírására,
vizsgálatára egy folyamat lefolyásának és
lehetséges eredményei számbavételére a
valós körülmények, kezdeti jellemzők
értékei és a folyamatot leíró matematikai
alakra hozott törvényszerűségek egy
számszerűsített (digitalizált) méretarányos
vagy csak fő esemény soraiban követett,
mintegy csökkentett valóság szeletet
alkotnak. Ez a tudományos módszer
kiválóan alkalmas a számítógépen való
virtuális leképezésre. Sőt, a számítások
gyorsasága miatt az egyszerűsített esemény,
folyamat
múltjának
rekonstruálására
csakúgy, mint a lehetséges jövőbeli
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az adatbevitelt elvégző személy

folytatások akár mindegyikének leírására is
lehetőség van. E tárgyban talán
legközismertebbek az IPCC 9 globális
felmelegedés
lehetőségeit
bemutató
diagramjai.
Tisztában kell lennünk azonban azzal,
hogy a modell bármilyen pontosnak látszik
is, sohasem a teljes és hiánytalan valóságot
tükrözi.
Az
egyszerűsítések,
elhanyagolások és a digitalizálás miatt
csupán egy valóság részletet működtet! Ha
elméleti- vagy számítógépi modellt
készítünk, felhasználunk, akkor a valóság
látszólagos (virtuális) leképzésével van
dolgunk. A modell kísérlet a Boole
függvény (x=xn) szerint akárhányszor
ismételhető,
melynek
csupán
a
kíváncsiságunk és a célszerűség vagy a
rendelkezésre álló pénzügyi forrás szab
határt. Akár megváltoztatott bemeneti
adatsorral is futtathatjuk modellünket.
Csupán egyetlen lépést nem célszerű
kihagyni sem a folyamat elején, sem annak
a végén. A bemenő és a kapott adatokat
eredményeket értékelni (validálni) kell
abból a nézőpontból, hogy a valóságban is
előfordulhatnak-e?
A szimulációk10 mára betörtek a
kisgyermeki mesevilágba, az általános- és
középiskolai oktatásba csakúgy, mint a
szórakoztató iparba és a tudomány minden
szeletébe. Azonban a virtuális világ
veszélyei a modellek készítőire és
felhasználóikra egyaránt leselkednek. Az
iskolában csak a virtuális térben futtatott
kémiai kísérleteken felnőve nem ismerhető
meg az a veszélyforrás, ami a kémiai
reakció pl. egy robbanásszerű égés
közelében leselkedik a megfigyelőre. Nem
említve a mérgező gőzök, gázok
lökéshullám stb. nem kívánt fizikai és
kémiai behatását... A virtuális hegymászás
ugyan nem okoz fizikai fáradtságot, de a
teljes térélményű kilátásban sem részesíti a
kalandozót. Az időjárási viszontagságokról
nem is beszélve.

Míg a tudományos modell alkotója és a
szimuláció menetét megtervező tudós jobb
esetben teljes mértékben ismeri azokat az
egyszerűsítéseket,
elhanyagolásokat,
melyeket a tervezés során alkalmazott, a
laikus felhasználó megszerezve egy modellt
nehezen- vagy egyáltalán nem alkothat
hiteles képet annak eredményességéről,
veszélyességéről. Gyakran a modell
felhasználása során meghozott például
vásárlási döntéskor nem, de a használat
során derül ki számára, hogy nem a
megfelelő modellt választotta. Példaként
ismert a napjainkban gyakori autó
visszahívások
esete.
Ezek
azért
következnek be, mert a személygépkocsi
szériák egyedeinek üzemeltetése során
derülnek ki olyan a benn ülők biztonságát
jobb
esetben
csak
veszélyeztető
üzemállapotok, melyeket a sorozatgyártás
előtt nem vizsgál(hat)tak.
Tapasztalataink alapján elmondhatjuk,
a Valóság folyamatos és nem digitális,
azonban ha teljességében nem is, de
részleteiben jól digitalizálható. Ez a
számszerűsítés minden esetben a készítője
által tett szubjektív11 megfontoláson alapuló
elhanyagolásokat tartalmaz, ami miatt a
digitalizált valóságkép mások számára
általában
ismeretlen
mértékben
és
részletekben virtuális (látszólagos) lesz.
A számítástechnika napjainkban már az
életünk eseményei feletti uralmat készül
átvenni. Ezt az öntanuló algoritmusok
automatikus működtetésével teszi. Kitérni
előle nem tudunk, nem is lenne érdemes.
Használatának mértékét ésszerű határok
között ma még megválaszthatjuk csakúgy,
mint azt a többi, életünket bonyolító vagy
könnyítő technikai eszköz esetében tesszük.
Célszerű tehát a digitalizált és 2010-től
gyakorlatilag 99%-ban minden archivált
anyagot, még a nyomdai úton készült
termékeket is az adott valóság részlet
virtuális képének tekintenünk.
A látszólagos világban az események
sorrendje megváltoztatható, a folyamat újra

9

11

Éghajlat-változási Kormányközi Testület
elméleti modell működtetése látszólagos térben

10
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egyéni

megszűnésekor
annak
Technikai
Főmérnöke. 1990 óta mérnökirodát vezet.
Egyik alapítója a Magyar Mérnöki
Kamarának, a Bányagépészet a Műszaki
Fejlődésért Alapítványnak, a MMK
Geotermikus Szakosztályának, a Nógrádi
Energetikai Klaszternek. A Miskolci
Egyetem meghívott előadója. (Energetikai
tárgyú
írásai
a
www.energiaakademia.lapunk.hu honlapon
is megtalálhatók.)

indítható. Az eseménysor bármely
fázisában megállítható és így tovább. A
„rideg” valóságban azonban mindez nem
így működik. Bármilyen nehéz ellenállni a
csábításnak
személyi
biztonságunk
érdekében mindig érdemes tudnunk hol
járunk.
A szerző: Livo László 1977-ben
szerzett oklevelet az NME Bányamérnöki
karán. 2009 óta geotermikus szakmérnök.
Tanszéki mérnök, majd az MTA
kutatómérnöke. A Nógrádi Szénbányák

Greensand pilot project
kezelésében lévő, Nini-West nevű kimerült
tengeri kőolaj- és földgázmező 1500 méter
mélyen lévő homokkő tárolójából állandó
széndioxidot (CO2) tárolót képeznek ki. A
szárazföldön
különböző
helyekről
összegyűjtött és a földalatti tárolásra
előkészített széndioxidot hajókkal viszik
majd a tengeren kiképzett fedélzethez,
amelyről lemélyített és kiképzett kutakon
keresztül nyomják a tárolóba.

2021. augusztus 17-én egy 29 társaságból
álló konzorcium (többek között az INEOS
Energy, Wintershall Dea, Maersk Drilling,
DNV GL, Geological Survey of Denmark
and Greenland, több fejlesztő intézet és
egyetem) aláírták a „Greensand pilot
project” (Zöldhomok kísérleti projekt)
elnevezésű fejlesztés következő fázisának
szerződését. A 2020-ban elindított projekt
keretén belül az Északi-tenger Dániai
szektorában, az INEOS Oil & Gas Denmark

Széndioxid összegyűjtés, előkészítés, szállítás, benyomás és tárolás sémája

Mearsk Drilling megkezdte tevékenységét a
Nini-West tengeri fedélzeten, ahol a régi
termelő kutak átalakítását, valamint új
kutak lefúrását és kiképzését végzik el
2025-ig. A széndioxid benyomásának
indulását 2025-re tervezik és 2030-ig 3,5
millió tonna/év mennyiséget helyeznek el.
Amennyiben minden rendben fog működni,

úgy a további 20 évig folytatják a CO2
elhelyezését és a tapasztalatok alapján
megkezdik az újabb széndioxid tárolók
kialakítását.
OE Offshore Engineer, August 17, 2021
id. Ősz Árpád
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A diákélet emlékőrzői – Báli meghívók, táncrendek, zenés
irodalmi estek
A bálok Selmecbányán és a főiskola soproni
áttelepülését követően is kiemelkedő
események voltak az ifjúság és az
intézménynek otthont adó két város
polgársága életében, amit Kosáryné Réz
Lola
romantikus
visszaemlékezése
hitelesen idéz elénk: „A selmeci
benyomások mindjárt azzal kezdődtek, hogy
az újonnan érkezett «baleket» (gólyát,
elsőéves diákot) vonatnál várták a
„firmák”, a főiskola régibb hallgatói és
nagy cécóval, csaknem diadalmenetben
vitték be a városba. Aztán a „balek”

lassankint megismerkedett a selmeci
urilánykákkal. A diákélet első társasági
eseménye a «balekbál» volt, ahol a
gyámoltalanabb fiuk is belekerültek a
selmeci társaság középpontjába és
megforgathatták
egyszer-kétszer
a
tanárlányokat. Persze, sehol olyan jól nem
mulattak a bálozó lányok, mint Selmecen.
Háromszáz diák és harminc lány volt a
bálokon az arány és csak ugy kézről-kézre
adták, forgatták a lányokat az akkori
keringők és pattogó szupécsárdások
melódiáira…”12

1. ábra: Selmeci balekbál (1904) és valétabál (1913/14) meghívók
(Magángyűjteményből Dr. Ifj. Sarkady Sándor közvetítésével)

fél éves ceremóniáját lezáró – valétabálig
Selmecbányán és a soproni időkben is.

A Katalin napi balekbált még
jónéhány bál követte egészen a végső búcsú
megünneplésére szervezett – a valéta közel

Kosáryné Réz Lola, 1930: A selmeci diákok. – Singer
és Wolfner Kiadó, Budapest. pp. 94–95.
12
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2. ábra: Bál a Pannóniában az 1920’-as években
(Magángyűjteményből Dr. Ifj. Sarkady Sándor közvetítésével)

A számtalan bál és ismerkedőest
meghívói, táncrendjei ugyancsak kellemes
emlékeket ébreszthetnek tulajdonosukban,
így a diákévek emlékőrzőinek sorában
különleges helyet foglalnak el, de nem csak
a diákok, hanem a „bálozó lánykák”
múltidézőinek sorában is, hiszen e
meghívók a bálesték hagulatát, a régi
szerelmek emlékét hordozzák.
Az 1941. november 8-án rendezett
balekbál meghívójának margóján a
következő sorokat olvashatjuk: „Kitűnő
volt! Talán egyik bálon sem mulattam ilyen
jól. 2–2 lépést táncoltam eggyel. A
legtöbbet Andrással táncoltam, aztán
Dénessel, Sándorral, Ormos Karcsival,
sokat táncoltam Schmidt Karcsival, édes
volt!”13

3. ábra: Elegáns kivitelű báli meghívók a
századforduló időszakából
(Erdészeti Múzeum gyűjtemény)
Az 1941. november 8-án tartott balekbál meghívója
az Ormos család szívességéből.
13
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A szíveknek oly’ kedves bálestek emlékeit
idézik Dzsida József sorai is az 1962-ben írt
„Nincsenek már Selmeczi diákok” című
versében:
„…Jó volna a szalagot vállra venni,
s az utolsó valétabálra menni,
s egy kislányt jól megforgatni, rogyásig,
hogy mikor anyja reggel hazavágyik
megkérje, hadd lehessen még maradni,
ily jót már úgysem fog többé mulatni…”
A báli meghívók közül a valétabálok
invitációs céduláit azért is fontos
megemlíteni,
hiszen
néhány
tabló
kicsinyített példánya épp az ilyen meghívók
előlapjain maradt ránk, úgymint a neves
fotográfus, Goszleth István műtermében
(Budapest Kristóf tér 3) készült 1902-es
tabló esetében.
A bálok szerepe az akadémiának,
majd pedig 1904-től a főiskolának otthont
adó két város társasági életében is
kiemelkedő volt, ugyanakkor a diákok más
módon is részt vállaltak a kulturális
életében. Már Selmecbányán nagy szerepe
volt az Ifjúsági Kör szervezésében
megrendezésre
kerülő
decemberi
hangversennyel
egybekötött
irodalmi
esteknek,
álarcosbáloknak,
színi
előadásoknak, az októberi ismerkedési
estélyeknek vagy éppen az új köri
választmányt bemutató esteknek és
búcsúesteknek.14 Ezekről az eseményekről
olvashatunk többek között a Budapesti
Hírlap hasábjain is: „Hangverseny
Selmecbányán. A Selmecbányái m. kir.
bányász- és erdész-akadémia ifjúsági
körének dal- és zeneegyesülete e hónap
(1887. december) 7-én tánccal egybekötött
hangversenyt rendez a városi vigadó
termeiben. A hangverseny műsorát az
estélyen fogják szétosztani.”15

4. ábra: Az 1902-es valétabál meghívója és
táncrendje
(Erdészeti Múzeum gyűjtemény)

Szintén a fővárosban adnak hírt az
erdész- és bányász-akadémia ifjúsági
olvasókör javára megrendezett és igen jól
sikerült „műkedvelői hangversennyel”
egykekötött táncestről:
„A programm a következő volt: Nyitány,
Erkel »Hunyady László«-jához, előadta az
akadémiai zenekar; »Akarnám, hogy
szerelmem«, kettős dal Mendelssohntól,
zenekisérettel énekelte: Richter Éva k. a. és
Almásy István, »Három a daru«, Tompától,
szavalta Zanetzky Manna k. a .; a májusi
dalt Rossini »Teil Vilmos«-ából előadta a
vegyes kar ; »Mandolina-szerenád«
Jungmanntól, játszta az akadémiai zenekar;
»Keringő«, Abttól és »Legszebb álmaim«
Tárttól, éneklé az akad. dalárda; 6-ik »Air
Yariée«, Beriottól, hegedüsolo, zenekarkisérettel játszta Fekete Ferenc.

Ráczné Schneider Ildikó, 2008: Diákélet. Erdészeti
Felsőoktatás 200 éve I. Sopron. pp. 185–208.
14

15
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Budapesti Hírlap 1887.12. 06. 7. évf. 336 sz.

más mulatságokon a közönség a
»Klopácska« siralmas hangjára, mely a
bányamunkást munkára hívja, aludni megy
szép csendesen. Tiszta bevétel nem volt sok,
de meg van az erkölcsi haszon. Az akadémia
hallgatóinak minden ily’ estélye egyfelől a
város közönségének szórakoztatására
szolgál, másfelől pedig szorosabban fűzi az
idegen ajkuakat is a magyarság
érdekeihez.”16
A főiskolai zenekar révén az ifjúság
egészen a második világháború időszakáig
a mainál kétségkívül aktívabb – saját
szervezésű – kulturális életet élhetett,
hiszen a zenekar nem csak valétáláskor,
hanem
a
főiskola
zenés,
táncos
rendezvényein is aktív szerepet vállat. Dr.
Mohi Rezső – 1909–1913 közötti időszakra
vonatkozó – visszaemlékezésében többek
között kitér arra is, hogy „a téli hónapokban
szombat
esténként
előadásokat,
hangversenyeket rendeztek. A körnek saját
énekkara és zenekara is volt,”17 ugyanakkor
Stefanits István – aki 1915-ben kezdte a
főiskolai tanulmányait – azt írja, hogy
„Dalárda működött Selmecen, zenekar
viszont nem volt a főiskolások életében
akkoriban. Nagy ritkán színi előadást is
tartottak a városban, a Wintersteinben.” 18
A háborút követően a soproni áttelepülés
után a főiskolai életnek ismét szereves
részévé vált a zenekar, amiről a ránk maradt
fotóarchívum és a visszaemlékezések 19;20 is
tanúskodnak.

5. ábra: Irodalmi estély elegáns meghívója 1901-ből
(Erdészeti Múzeum gyűjtemény)

Habár maga a hangverseny nem
ment is egész szabatosan, a táncot, mely
követte, széles jókedvében járta mindenki
reggel 4 óráig. Ez ott nagy ritkaság, mert

Fővárosi Lapok 1886. 05.20. 139. sz. 1016.
Gál Péter, 2019: Selmeci – soproni diákélet
Visszaemlékezések. Dr. Mohi Rezső bányamérnök
visszaemlékezései. Soproni Egyetem Kiadó, Sopron.
pp. 54–65.
18 Gál Péter, 2019: Selmeci – soproni diákélet
Visszaemlékezések. Stefanits István erdőmérnök
levele. Soproni Egyetem Kiadó, Sopron. pp. 68–81.

Gál Péter, 2019: Selmeci – soproni diákélet
Visszaemlékezések. Boross György erdőmérnök
visszaemlékezései. Soproni Egyetem Kiadó, Sopron.
pp. 142–156.
20 Gál Péter, 2019: Selmeci – soproni diákélet
Visszaemlékezések.
Nagy
Imre
erdőmérnök
visszaemlékezései. Soproni Egyetem Kiadó, Sopron.
pp. 186–202.

16

19

17
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6. ábra: Meghívó az akadémia Ifjúsági Körének jótékonysági hangversenyére
(Erdészeti Múzeum gyűjtemény)

Sajnos a zenekar a második világégést követően eltűnt a főiskola, majd pedig az
egyetem életéből, így csak a régi fotókon visszaköszönő egyenruhás, hangszeres diákok
emlékeztetnek minket a békeidők kulturális életének e meghatározó elemére, ami egyértelműen
a polgári értékeket, az értelmiségi létet erősítette.

7. ábra: A főiskola zenekara 1926-ban
(Miskolci Egyetem Egyetemtörténeti gyűjtemény Soós Norbert közvetítésével)

Nagy
megrendezésre

sikerrel
kerültek
az
Ifjúsági
Kör

szervezésében a zenés irodalmi estek is,
amelyek Sopronban egészen az 1950-es
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évek végéig nyújtottak lehetőséget a kultúra
iránt rajongóknak a tartalmas szórakozásra.
Természetesen a koreszméknek megfelelő
színezetet kellett adni az eseménynek,
ahogy ezt a Kisalföld 1959-es számában
közölt rövid hírben is olvashatjuk,
ugyanakkor a tartalomra, a zenei és az
irodalmi igényességre való törekvés nem
megkérdőjelezhető.
„Irodalmi est a soproni főiskolán
A
Soproni
Erdőmérnöki
Főiskola
könyvtárának dolgozói ma, október 31-én
este 8 órai kezdettel a Főiskola KISZ
szervezetének Bors László Művelődési
Házában könyvismertető irodalmi estet
rendeznek. Az irodalmi esten Gerencsér
Miklós tanársegéd zongorán előadja
Schubert: Asz-dúr impromtu című művét.
Bevezetőt mond dr. Szabó István, a főiskolai
könyvtár vezetője; József Attila: Munkások
című versét szavalja Rada Antal főiskolai
hallgató; Alekszej Tolsztoj: Golgota című
regényét ismerteti Zsigmond Katalin
segédkönyvtáros. Az irodalmi esten fellép a
Soproni Vasas Művészeti Együttes is.
Csehov: Háztűznéző című egyfelvonásosát
mutatja be Forstner Éva, Korán Jenő és
Mészáros Tibor közreműködésével. A
műsort
az
Erdőmérnöki
Főiskola
kamaraegyüttese zárja le. Bemutatja
Csajkovszkij D-dúr vonósnégyesének III.
tételét. Az együttes tagjai: Molnár Ákos, dr.
Medgyesi László, Gálos István és Takács
Tamás.21
A ránk maradt báli meghívók,
táncrendek, zenés és irodalmi estek

21

meghívóinak tárgyi emlékei – a fotók
mellett – értékes adalékul szolgálnak az
akadémiai, majd pedig a főiskolai lét
selmeci-soproni kulturális törekvéseit
illetően. Tartalmi hátterük mellett talán
érdemes röviden szót ejteni – e kis számú
tárgyi emlék – díszítési, illusztrációs
megoldásairól is. A XIX. század második
felében készült igényes meghívók grafikái a
merkantil litográfia körébe tartoznak, ami
azt jelenti, hogy a klisék után dolgozó
litográfus
a korízlésnek
megfelelő
motívumokat, a markírozást és záródíszeket
– hasonlóan az oklevelek, vizitkártyák és
egyéb
aprónyomtatványok
ornamentikáihoz – másolva hozta létre. A
dekorációs
munkát
végző
grafikai
műhelyek azonos alapmotívum- és
szimbólumvilágból
táplálkozva
a
megrendelő
évfolyam
igényeinek
megfelelően állították össze ezeket a
meghívókat, majd pedig a szükséges
számban
sokszorosították
őket.
A
megjelenített illusztrációk a sajátos szakmai
szimbólumok
(bányász
és
erdész
szakcímerek, Ifjúsági Kör címere), a
virágmotívumok és a diákélet köré
csoportosul. A tablókhoz hasonlóan a
későromantika jegyeit magán viselő – a
XIX. század második feléből ránk maradt –
meghívókat az 1950-es évekig lassan
felváltották az egyre letisztultabb kivitelben
készített invitációs nyomtatványok.

Kisalföld 1959.10.31. 4(256): 2.
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8. ábra: Balek-teaest és jelmezes táncestély meghívói az Ifjúsági Kör címerével az 1940-es évekből
(Dr. Ormos Károly hagyatéka Dr. Ifj. Sarkady Sándor közvetítésével)

Jelentős változást e tekintetben az –
1990-es évektől egészen napjainkig tartóan
– egyre erősödő Selmecbánya iránti
vágyódás jegyében készített meghívók
jelentik, ahol az illusztrációk romantizáló
stílusa a történelmi múlt távolába vesző
„aranykort” idézik. Szerencsére e báli

meghívók
napjainkban
is
rendre
elkészülnek így gazdagítva a selmeci
tradícióiókat
éltető
diákközösségek
szellemi hagyatékát.
Dr. Bende Attila
okl. erdőmérnök

A selmeci akadémiai erdészeti palota felavatási programja
ünnep menetrendjét idézem fel, így –
képzeletben – valamennyi vagy ízlésünk
szerinti, egyebekben bőséges kínálatú
programon részt vehetünk. A meghívó
mellett (1. kép) lássuk is az avatási
programot!

Selmecbánya és az alma mater 129 évvel
ezelőtt, 1892. június 25-27-én (szombattól
hétfőig) ünnepelte22 – az OMBKE
alapításával együtt – az akadémia új
erdészeti épülete felavatását. A selmeci
sorozatom korábbi tanulmányában már volt
szó az 1888-as alapkőletételről és a
polgárság ovációjáról. Most az avatási

22

A szakújságok (a Bányászati és Kohászati Lapok, valamint az Erdészeti
Lapok) mellett a korabeli (napi)sajtó is beszámolt az eseményről, ugyanakkor most
csak az eseményhez „legközelebbi” helyi hetilapot idézem: Selmecbányai Híradó, 3.
(1892) 26. sz. 1-2. (jún. 25.), 27. sz. 1-4. (júl. 3.), 29. sz. 114. (júl. 17.), 31. sz. 123. (júl.

31). Vadas Jenő: A selmeczbányai M. Kir. Erdőakadémia története és ismertetője.
Budapest, 1896. 178-184.; Bartha Dénes – Oroszi Sándor: Selmec, Téged soha nem
feledtünk! Sopron, 2019. 264.; https://artortenet.hu/magyar-penzertekindex-arakes-devizak-alapjan-1754-tol/ (letöltés: 2021. április 25.)
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vasútállomáson fogadták a
vendégeket;
2. esti 9 óra 50 perckor
mozsárlövések közepette az
új palotáról villanyfénnyel
kivilágították a várost;
3. esti 10 órakor Ocsovszky
Vilmos polgármester (2.
kép, illusztráció) fogadta a
gr. Szapáry Gyula vezette
kormány két tagját, dr.
Wekerle
Sándor
pénzügyminisztert (oldalági
rokonom) és gr. Bethlen
András
földművelésügyi
minisztert, ezt követően

1. kép: Meghívó az 1892-es avatási ünnepélyre
(Bartha D.: i. m. 264.)

I.

Június 25. (szombat): érkezés,
díszkivilágítás,
bányamécses
sorfal és zenés fáklyásmenet
1. délután 2 és este 7 órakor az
akadémia
részéről
a

2. kép: Ocsovszky Vilmos polgármester aláírása (1888) és selmeci polgármesteri pecsét (1914)

a. a miniszterek a bányászok és
a polgárság bányamécses – a
vasúti indulóháztól az alsó
majorig
(ma
volt
dohánygyári épületig) tartott
– kétoldali, 2000 fős sorfala
között bevonultak a városba,
b. a Pachertárnától indult, az
akadémiai
ifjúság,
a
polgárság, a bányászzenekar
és a bányászság sorrendű
fáklyásmenettel
tisztelték
meg a minisztereket a
lakásukra – Hültl József
bányaigazgató
főutcai
kamaraházi
lakására
–
érkezésük után,
c. a fáklyásmenet a kamaraház
(ma bányászati múzeum)
előtt megállt, a zenekar a
vendégek tiszteletére néhány

darabot játszott, majd a
menet a bélabányai úton (ma
Akademická utcán) elvonult.
II.
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Június
26.
(vasárnap):
ünnepélyes
épület-felavatás,
díszebéd, kirándulás, bál
4. 8 óra 30 perckor volt a
gyülekező az akadémiai
központi
épület,
az
igazgatóság
(Fritz-ház)
melletti téren és a résztvevők
8 óra 45 perckor indultak az
ünnep színhelyére, mialatt
küldöttség ment a kormány
képviselőihez;
5. 9 órakor az új palota előtti
téren (3. kép) kezdődött a
felavató ünnep, a következő
rendben:

a. nyitányként az ifjúsági
dalkör
vezetésével
elénekelték a Himnuszt,
b. Soltz Vilmos igazgató az
akadémia történetéről és a
bányászat
jelentőségéről
beszélt,
c. utána
Fekete
Lajos
erdőtanácsos
aligazgató
tetszést aratva szólt az
ünneplőkhöz: „Távol legyen
tőlem a kérkedés, de
egyszerűen
konstatálnom
kell, hogy azon feltűnő
előmenetelnek,
melyet
szakunk és szakoktatásunk a
kiegyezés utáni negyed
évszázad alatt felmutatni
képes, főrugóját az összes
hazai erdészek és ezek közt
intézetünk tanárai hazafias
buzgóságában találjuk fel.”,
d. ezt követően Ocsovszky
Vilmos polgármester beszélt
és szónoklatát azzal zárta,
hogy
Selmec
„drága
gyöngye
és
hazánk
büszkesége”, az akadémia „a
tudomány
virágait,
gyümölcseit … szórja el a
haza
javára,
nemzeti
kultúránk
állandó
virágzására, valamint ezen
város büszkeségére.”,
e. ezek után Wekerle Sándor
(november közepétől már
miniszterelnök) kijelentette
a lelkesen megéljenzett
beszédében, hogy „miként a

magyar kormány eddig is oly
melegen karolta fel az
akadémia ügyét, úgy a
jövőre
sem
fogjuk
megtagadni az akadémia
haladását
elősegítő
eszközöket.”,
f. minisztertársa,
Bethlen
András pedig azt kívánta,
hogy „miként az új palotáról
múlt
éjjel
szétáradt
villanyfény ez ős bányaváros
fölé világosságot lövellt, úgy
világítson az a tudomány, az
a
szellem,
mely
a
tudományok
ezen
emporiumában
(gócpontjában)
otthonra
kell, hogy leljen.”,
g. utolsó szónokként Neuhercz
(Barlai) Béla ifjúsági köri
elnök (emh., majd kmh.,
később főiskolai rektor)
mondott köszönetet: „e szép,
e magasztos ünnepen én csak
egyet akarok kérni, csak
egyért akarok esedezni.
Engedjék
meg
Nagyméltóságaik, engedjék
meg
mélyen
tisztelt
vendégeink, hogy e mai
napon én is az akadémiai
ifjúság nevében egy szívből
jövő és önöket üdvözölő
„éljen”-t kiáltsak.”,
h. zárásként az ifjúsági dalkör
vezetésével elénekelték a
Szózatot;
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3. kép: Az új akadémiai épület az avatást követően (1895 k.). Az alsó kép baloldalán a Scharff-Heincz ház,
aminek helyén épült fel 1900-ra a bányászati és kohászat palota épülete.

éve folyt –, továbbá a
központi akadémiai épületet
(Fritz-házat),
végül
a
Belházy-házat tekintették
meg,
melyek
mind
tanhelyiségül szolgáltak;

6. az ünnepélyes felavatás után
a miniszterek az épület
berendezését,
gyűjteményeit, a mellette
elterülő tanulmánykerteket –
a
korábban
elkészült
épületben az oktatás már két
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7. délután 1 órakor Wekerle
Sándor a kamaraházban
fogadta a város – így az
akadémia, a római katolikus,
az evangélikus és az izraelita
egyházak, illetve iskoláik,
továbbá
a
városi
törvényhatóság,
a
járásbíróság,
a
bányaigazgatóság,
a
dohánygyár, az adóhivatal, a
posta és távírda, végül a
vasúti hivatal – tisztelgő
küldöttségeit és többek
között a magyar állameszme
terjesztésére buzdított;
8. délután
2
órakor
köszöntőbeszédekkel
megszakított,
gazdag
23
étrendű díszebéd volt a
városi
vigadóban
(az
egykori felső majorban),

Soltz Vilmos akadémiai
igazgató a királyra, Szitnyai
József selmeci főjegyző a
kormányra, Fekete Lajos
aligazgató a vendégekre
emelte a poharát, akik között
ott volt szépapám, Fritz Pál
János (Selmecbánya, 1842 –
Petrozsény, 1914), akkori
rónaszéki bányafőnök és
OMBKE alapító;
9. a bankett után hodrusi
kirándulásra
és
a
gyűjtemények
megtekintésére
volt
lehetőség;
10. este 9 órás kezdettel bál
zárta
a
felavatási
ünnepnapot,
melyhez
emlékérem is készült (4.
kép).

4. kép: Avatási emlékérem (1892, 36 mm átmérőjű bronz és ezüst, Vadas J.: i. m. 178.).

III.

Június 27. (hétfő): ünnepélyes
OMBKE alapítás, kisiblyei
közös ebéd és elutazás
11. reggel 8 órakor Bethlen
András
miniszter
vezetésével az erdészek és a

hozzájuk
csatlakozók
kivonultak Kisiblyére (5.
kép), ahol céllövészetre is
volt mód,
12. közben Wekerle Sándor
Hültl József vezetése mellett
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Bock Ede vendéglős kínálatában: barna leves rántott borsóval, tok
tartármártással, bélszín körözve, sült csirke ugorka és fejes salátával, puding
chaudeau-val (bormártással), sajt – giardinetto (gyümölcstál). Barta D.: i. m. 264.
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bányába
szállt,
majd
megtekintette a kohót és a
zúzdákat;
13. 8 óra 30 perckor kezdetét
vette az új palota nagy
termében
az
OMBKE
alakuló kongresszusa;
14. délután 1 órakor közös
búcsú ebéd volt Kisiblyén,

ahonnan
félnégykor
a
fővárosiak
után
a
miniszterek – a közönség
lelkes éljenzésétől kísérve –
különvonaton indultak el,
majd másnap (kedden) a
többi vendégek is búcsúztak
az ős bánya- és diákvárostól.

5. kép: Az akadémiai érdekű kisiblyei mintatelepen tartották június 27-én az ünnepi közös ebédet
(Vadas J.: i. m. 210.).

A rendezésben vezető szerepet vitt – többek
között –
Krausz Kálmán városi
rendőrfőkapitány,
Szécsi
Zsigmond
erdőtanácsos, Pauer János akadémiai titkár
és Vörös Ferenc városi aljegyző. A
vigadóbeli és a kisiblyei ebéd ára bor nélkül
7 (mai értéken 13 ezer) forint volt, míg az
ezüst emlékérem kis dobozzal 2 forint 75
krajcárba, a bronz pedig 90 krajcárba (mai
értéken 5200 és 1700 forintba) került. A
három napos ünnepségen jelen voltak a
helyi polgárság mellett – többek között –
Belházy János, Kerpely Antal, Sóltz Gyula
miniszteri tanácsosok, Farbaky István volt
igazgató
és
selmeci
országgyűlési

képviselő, Lukács László és Tisza István
későbbi miniszterelnökök, Roszner Ervin
főispán, a környékbeli országgyűlési
képviselők, a sok száz vendég „szakférfi” és
az OMBKE alapítói. Természetesen az
akadémiai tanárok és az akadémikusok sem
hiányozhattak (6. kép). Ez utóbbiak
hódolata és virágbokrétái mellett látogatta
meg július 28-án a „mosolygós” Stefánia
főhercegnő (volt trónörökösnő) az új
akadémiai épületet. A magam részéről
pedig Ocsovszky Vilmos soraival köszönök
el: „Éljen az akadémia!”
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6. kép: Korabeli erdészakadémikus, Fritz Rezső (1892, oldalági rokonom) és diáktársa, Lovik Béla erdőmérnöki
oklevele (1896). Akadémikusként ők vélhetően részt vettek az avatási ünnepségen, de a felavatott épületben
végezték a tanulmányaikat.

Dr. Fricz-Molnár Péter

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

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
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