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Megemlékezés Pokker Ernőről 
 

 
Pokker Ernő 

1901-1948 
 

Az idei évben emlékezünk meg Pokker 

Ernő, a tragikus körülmények között 

elhunyt bányamérnök születésének 120. 

évfordulójáról.  

Bázakerettye Önkormányzata szűkkörű 

megemlékezést tartott Pokker Ernő 

bősárkányi temetőben található 

nyugvóhelyénél 2021. február 5.-én.  

 

A Bázakerettyei Önkormányzatot Csatlós 

Csilla polgármester asszony és Salamon 

Gábor önkormányzati képviselő úr, az 

OMBKE tagja képviselte.  

Bősárkányi Önkormányzat képviseletében 

a megemlékezésen Szalay Imre 

polgármester úr és Rácz István 

alpolgármester úr vettek részt.  

 

Az Egyesületünk képviseletében Dr. Hatala 

Pál elnök úr, Török Károly úr, a KFVSZ 

Dunántúli Helyi Szervezet elnöke és Zelei 

Gábor ügyvezető igazgató úr vett részt. 

 
Fotó: Aradi János 

 

Aradi János úr, a Bázakerettyei Olajipari 

Nyugdíjas Klub Egyesület elnöke és Szalay 

Balázs úr, a Csornai Hagyományőrző 

Egyesület képviselője is jelenlétével 

tisztelte meg a megemlékezést. 

 

Az ünnepi beszédet Salamon Gábor úr 

tartotta, amit az Egyesület YouTube 

csanornáján itt tekinthet meg. 

 

 
Fotó: Török Károly 

A megemlékezést követően a Bősárkányi 

Önkormányzat vendégelte meg a 

megemlékezőket. 

https://youtu.be/pgjlwFmVO0M
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Bázakerettyei Önkormányzat képviselő 

testülete 2020 szeptemberében elhatározta, 

hogy Pokker Ernő emléke előtt tisztelegve 

egy emlékművet hoz létre tragikus 

halálának helyszíne közelében. 

 

Pokker Ernő alapító tagja volt az 1941-ben 

megalapított OMBKE Dunántúli Olajvidéki 

Osztályának. A KFVSZ Dunántúli Helyi 

Szervezete javaslatára Egyesületünk is 

csatlakozott a kezdeményezéshez.  

 

 

Itt került sor az Adományozási 

megállapodás ünnepélyes aláírására. 

Egyesületünk 100.000Ft-tal járul hozzá az 

emlékmű létrehozásához. 
 

 
Fotó: Zelei Gábor 

 

Jó Szerencsét! 

 

Zelei Gábor 

ügyvezető igazgató 

 
 

Álláshirdetés 
 

 

Jó szerencsét! 

 

 

 

 

Mélyfúrás-geofizikai és kútvizsgálati 

mérésekkel 30 éve foglalkozó 

cégünk kútvizsgálati munkához 

keres terepi észlelőt. 
 

Az álláshoz tartozó elvárások: 

• középfokú végzettség 

• terepi munkavégzésre való 

hajlandóság 

• műszaki /technikai érzék 

• „B” kategóriás jogosítvány 

gyakorlattal 

• jó fizikai állóképesség 

• Budapest környéki lakhely 

• MS Office alapfokú ismerete 

 

Az állás betöltéséhez előnyt jelent: 

• „C” kategóriás jogosítvány 

• földtani érdeklődés 

• kreativitás 

• angol nyelvtudás 

• önálló munkavégző képesség 

• terepi munkavégzésben 

szerzett tapasztalat 

 

Amit kínálunk: 

• versenyképes jövedelem 

• cafatéira (Szép Kártya), BKV 

bérlet 

• azonnali kezdési lehetőség 

• fejlődési lehetőség 

• szakmai kihívások 

• betanítás 
 

Elérhetőségek: 
 

Geo-Log Környezetvédelmi és 

Geofizikai Kft. 

 1142 Budapest, Rákospatak u. 79/b.  

/ : (1) 363-5643 

E-mail: posta@geo-log.hu 

Internet: www.geo-log.hu 

 

mailto:posta@geo-log.hu
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Bánya- és kohómérnökök duális képzése 
 

 

A duális képzési forma olyan, a felsőoktatás 

és a gazdasági szereplők 

együttműködésével megvalósuló speciális 

gyakorlatorientált felsőoktatási képzés, 

amely során a hallgatók már egyetemi éveik 

alatt részletes ismereteket szereznek a 

munka világáról, képzési idejük alatt 

közvetlenül megismerhetik és részesévé 

válhatnak a munkafolyamatoknak, valamint 

a hagyományos képzésekhez képest jóval 

több időt tölthetnek a szakmai 

kompetenciák gyakorlásával. A Miskolci 

Egyetemen 2015 óta folyik duális 

rendszerben képzés, melyet folyamatosan 

fejlesztenek és további képzési területekre 

terjesztenek ki. 

 

Azonban ez nem újdonság a bánya- és 

kohómérnökök képzésében. Az Academiae 

Montanisticae (bányászati-kohászati 

akadémia) három professzurából álló 

szervezeti felépítését és részletes tantervi 

utasítását 1770. április 3-án hagyta jóvá az 

uralkodó Maria Theresia. Részletek a 

tantervi utasításból (Systema Academiae 

Montanisticae): 

 

„A professzor minden osztályban hetente 

négy kétórás kollégiumot tart, mégpedig 

hétfőn, szerdán, pénteken és szombaton 

korán reggel… a többi nap ellenben: 

részben saját ismétlésre, részben a rajzban 

való gyakorlására, továbbá az üzem és az 

üzemi műveletek megtekintésére 

bocsáttassék a tanulók rendelkezésére.” 

„A praktikánsokat kötelezni kell arra, hogy 

professzoruk nélkül is, a gyakorlatban 

tekintsék meg a külszíni és a bányában 

lévő gépeket és műveleteket, melyek 

alapjait a matematikából már 

megismerték, s közben magyaráztassák is 

meg maguknak azok működését és 

használatát. Ezért tizennégy naponként 

egyszer a bányába is le kell szállniuk, hogy 

a vájvégek megközelítését és világítását 

megszokják, az ereket és teléreket 

lassanként megismerjék, a bányabeli 

gépek kezelését, a vízmérés lényegét és 

mindazt, ami még a matematikai osztály 

anyagán alapul, előlegesen megismerjék.” 

„… a főkamaragrófi hivatalnak a 

praktikánsi létszám alapján időleges, 

megfelelő beosztást kell készíteni, hogy a 

praktikánsoknak alkalmuk legyen a 

bányaművek akadályozása nélkül nem 

egyszerre, hanem megengedhető számban 

hétről-hétre felváltva vagy bányát járni, 

vagy a mosóműveket, érctárakat és 

ércválogatóházakat, vagy zúzó- és 

ülepítőműveket látogatni…” 

„… mihelyt azonban a kollégium utolsó 

honapjaiban az ércolvasztástan előadása 

elkezdődött, a praktikánsok lehetőség 

szerint a többi napokon is az olvasztókohók 

látogatására utasítandók…” 

„A praktikánsoknak hetente oly módon 

kell rész venniük a bányák bejárásán, hogy 
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az iskolában előadott tananyaggal 

együtthaladva keressék föl a megfelelő 

munkahelyeket, s ott helyben 

ismerkedjenek meg a műveletek gyakorlati 

kivitelezésével.” 

„… a praktikánsok arra is utasítandók, 

hogy az ércválogatóházakat, az 

ülepítőműveket, főként azonban a zúzó- és 

mosóműveket, kémlőműhelyeket, az 

olvasztókohókat szorgalmatosan 

látogassák, a műveletekben maguk is 

mesterkedjenek, hogy ezáltal egyetlen 

fogás se maradjon rejtve előlük.” 

Nincs új a Nap alatt! 

SYSTEMA Academiae Montanisticae, 

Selmecbánya 1770, Miskolc 1985 

id. Ősz Árpád 

 

 

 

Múzeumi, Emlékhelyi és Kegyeleti Hely Bizottság hírei 
 

 

Tatabányai Bányászati Múzeum 

A tatabányai bányászati skanzen birtokában 

van régóta egy bányamentő riadókocsi. Az 

elmúlt hetekben felmerült, hogy történjen 

meg a riadókocsi felújítása. Tatabányai 

kollégáink vállalták a Tatabányai 

Szakképzési Centrum szaktanáraival 

együtt, hogy összeállítanak egy programot a 

felújításra, és lehetőségeikhez mérten részt 

vállalnak a felújítási munkákban is. A jármű 

megtekintése után kiderült, hogy nem kis 

munkába vágták a fejszéjüket, hiszen sok 

nehezen beszerezhető alkatrész hiányzik. 

Szeretnék elérni, hogy a riadókocsi 

belátható időn belül a saját keréken is részt 

tudjon venni városi rendezvényeken. 

 

Oroszlányi Bányászati Múzeum 

A 2018 augusztusában megnyitott 

„Szabotázs a bányaüzemben” 

szabadulószoba beváltotta a hozzá fűzött 

reményeket, hiszen nagy érdeklődés övezi a 

nem mindennapi csapatjátékot. Hónapok 

óta zajlik az interaktív tárlat és az új 

kiállítótér kialakítása az Oroszlányi 

Bányászati Múzeumban, de ez idő alatt sem 

állnak le a dolgozók a kreatív ötletek 

kitalálásával. Éppen ezért folyamatosan 

újabbnál újabb meglepetéssel szeretnének 

kedveskedni a bányászat kedvelőinek.  

Az új terv is egy kimondottan bányászati 

jellegű, a régi közműalagutakban játszódó, 

bányamentős hangulatot keltő attrakció.  

Az új „játék” a tervek szerint egybeesne a 

jelenleg is zajló fejlesztés befejeztével, ami 

a 2021-es év végére várható. A 

szabadulószobához hasonlóan ez a 

különlegesség is a Tata és Környéke 

Turisztikai Egyesület és a LÜN Kft. közös 

tervezése. Február 1-jén elkezdődött a 

„játéktér” kialakítása, melybe a volt 

bányamentők is bekapcsolódtak, és ígéretük 

szerint a továbbiakban is a múzeum 

segítségére lesznek. 

 

Eközben folytatódnak a múzeum 

felújításának munkálatai. Az elmúlt 

időszakban megtörtént a faléz épületben a 

radiátorok cseréje, a fűtési rendszer 

kiépítése, valamint a kazán összeszerelése 

is. Emellett a régi, elavult neon világítás 

helyett, amit még 1974-ben építettek be, új 

ledvilágítás lett kialakítva. A volt 

kompresszorházban, ami a leendő 

rendezvénytér lesz, megkezdték a belső 

javítási munkálatokat, mint a falak javítása, 

a vasszerkezet festése és a vizesblokk 

kialakítása. A leendő kazánház és 

biciklitárolóra is felkerült a tetőszerkezet, 

emellett pedig a fogadóközponttá alakuló 

volt portaépületben is elkezdődött a 

vizesblokkok kiépítése, valamint a lépcső 
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kialakítása. A komplex fejlesztés keretein 

belül ebben a hónapban elkezdődött a Grófi 

út felújítása is. 

 

 

Jó szerencsét! 

 

Mednyánszky Miklós 

a Bizottság vezetője 

 

Selmeci sport 1. 
Hajrá selmecbányai FAC! 

 

 

Selmecbánya és a főiskola bő száz évvel 

ezelőtti múltjával kapcsolatos sorozatban 

eddig három írás jelent meg a selmeci 

ballagások emlékezetéről. A negyedik 

írásban – valétálás helyett – rövid időre 

elballagtunk a Fizély-kert melletti 

sporttelepre szurkolni az induló selmeci 

labdarúgásnak. Most pedig szurkoljunk 

együtt az atletizáló selmeci főiskolásoknak. 

Az előző írásban említettem, hogy az 1860-

ban megalapított Selmeczi Akadémiai 

Athléta Club hazánk első hallgatói 

sportegyesülete volt, mely szervezet 1904 

után Selmecbányai Főiskolai Athléta (vagy 

Athletikai) Club – röviden SFAC – néven 

élt tovább a soproni kezdetekig. A 

következőkben a 20. század eleji selmeci 

főiskolai sportviszonyokat elevenítem fel. 
 

 
1. kép: Selmeci teniszezők – köztük hölgyek és akadémisták, így 

Fekete Zoltán emh. (későbbi rektor), Urbán Gyula emh., Fejér 
Elemér emh., Ráth Ferenc kmh. – aláírásai (1895, Händel 

Valéria emlékalbuma) 

 
1  Nemzeti Sport, 3. (1905) 20. sz. 6. (máj. 14.)  
2  Nemzeti Sport, 3. (1905) 29. sz. 4. (júl. 16.). Wild Gyula (sz. 1883) 1903-
ban iratkozott be bányamérnök-hallgatónak, de oklevelet nem szerzett [Magyar 
bányamérnökök 1876-1999. (Szerk. Zsámboki László) Miskolc, 1999.]. 

A főiskolai klub 1905-ben lett tagja a 

Magyar Atlétikai Szövetségnek.1 

Selmecbányán „a Bányászati és Erdészeti 

Főiskolai Athléta Club igen élénk 

tevékenységet fejtett ki az elmúlt évben. 

Jóllehet az egyesületnek alkalmas pályája 

még nincs, azért az atlétika minden ágában 

szép eredményeket értek el tagjai és 

tisztikarának, különösen Wild Gyula 

elnöknek önzetlen fáradozása a vidék egyik 

legagilisabb főiskolai egyletévé tették a 

selmecbányai BEFAC-ot. A 

háziversenyeken az egylet tagjai igen szép 

eredményeket értek el és különösen Müller 

Viktor diszkoszdobójukról keringtek jó 

hírek. Müller az idei bajnoki viadalon indult 

is, de szereplése csalódást keltett. Ős ereje 

és tehetsége ugyan részben igazolta a róla 

szállongó híreket, azonban technikája szinte 

a naivságig fogyatékos volt. (Hogy csak 

mást ne említsünk: közönséges utcai 

cipőben dobott). Az azonban bizonyos, 

hogy szakszerű vezetés mellett szép jövő 

vár rá. Hisszük, hogy az a kitűnő 

sportszellem, mely e fiatal főiskolai egyletet 

áthatja, csakhamar megtermi 

gyümölcseit.”2 Ez megtörtént, ugyanis a 

következő esztendőben, 1906-ban az 

említett Müller Viktor a diszkoszvetés 

országos bajnoka volt.3 A selmeci főiskolán 

akkoriban – a háziverseny-eredmények 

alapján – 80 méteres síkfutás, súlydobás, 

diszkoszvetés, távolugrás, gerelydobás, 

hármas ugrás, országúti angol mérföldes 

futóverseny, magas- és rúdugrás, valamint 

három kilométeres futás megtartására volt 

mód.4 Adódik a költői kérdés, hogy a girbe-

3  http://kerszoft.hu/szepesi/atletika/fobdob.htm; Müller Viktor (sz. 
1885) 1903-ban iratkozott be erdőmérnök-hallgatónak, de oklevelet nem szerzett 
oklevelet (Az erdészeti felsőoktatás 200 éve I. kötet. Sopron, 2008.). 
4  Nemzeti Sport, 3. (1905) 29. sz. 4. (júl. 16.); Főiskolai Lapok, 1. (1914). 
5. sz. 14. (jún.) 

http://kerszoft.hu/szepesi/atletika/fobdob.htm
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gurba, sík részt alig tartalmazó 

bányavárosban vajon hol tarthatták a 80 

méteres síkfutást?  

 

Mindezek mellett jelentős teniszélet zajlott 

a városban már az 1890-es évek közepétől, 

melyben az akadémisták is részt vettek (1. 

kép). 1906-ban a felső-magyarországi 

teniszversenyen a főiskolai klub színeiben 

Véssei Ferenc ért el több második 

helyezést, vegyes párosban Fizély 

Ilonkával.5  

 

Az 1909. évi tisztújításról készült 

beszámoló alapján jól látható, hogy a SFAC 

a „boldog békeidőben” jelentős sportklub 

volt. Az erdőmérnök-hallgató Kovács 

Tivadart elnökké és Fehér Dánielt 

alelnökké választott „tisztújító gyűlés 

eredményével kapcsolatban megemlítjük a 

SFAC-nak a sport és athletika minden egyes 

ága iránt tanúsított érdeklődését, 

amennyiben a tél elmúltával már kora 

tavasszal megkezdődtek a nyári 

háziversenyekre a tréningek. A tagoknak 

egy sporttelep, torna- és vívóterem, két 

teniszpálya és lövölde áll rendelkezésükre. 

A sporttelep nem hatalmas méreteivel, mint 

inkább kedvező fekvésével nyújt alkalmat 

arra, hogy a sok elfoglaltságot igénybevevő 

mérnöki pályán lévő tagok minden kis időt 

megragadjanak testük edzésére. Az úszás is 

rohamos fejlődésnek örvend, amennyiben a 

szokásos nyári versenyek évről-évre jobb 

eredményről tanúskodnak. Az ifjúság 

szívesen keresi fel az Alma mater után a 

felüdítő, friss vizű, gyönyörű fenyvesekkel 

szegélyezett tavakat (2. kép).  

 

 

 
2. kép: A tavak közül a „legfrekventáltabb” a Rozgrundi tó volt, melyet fogadás keretében ősapám, Fritz János Lipót bányapolgár 

[Selmecbánya, 1733 – Rozgrundi tó (?), 1788 k] lóháton, hosszában megpróbált átúszni, de belefulladtak (Gál P.: i. m. 45.). Ez lehet az oka 

annak, hogy az említett ősapám nem szerepel a selmeci vagy a selmeckörnyéki halotti anyakönyvekben, majd 1790-ben özvegy felesége 

másodjára is férjhez ment. 

 

A téli sportélet, mely már három éve 

megindult, az idei kedvező télen hatalmas 

méreteket öltött. A rohamos fejlődést az 

idézi elő, hogy a szánkósport művelésére 

oly pályák állnak a sportkedvelők 

rendelkezésére, melyeknek mását nem igen 

találni fel a Magas-Tátrán kívül. 

Legmagasabb fejlődésén áll azonban a 

klubban az olasz vívás, úgy a haladók, mint 

a kezdők szorgalmasan látogatják a 

 
5  Nemzeti Sport, 4. (1906) 28. sz. 9. (júl. 15.). Véssei Ferenc (sz. 1882) 
1902-ben iratkozott be az akadémiára és 1908-ben kapott erdőmérnöki oklevelet (Az 
erdészeti felsőoktatás 200 éve I. kötet. Sopron, 2008. 123.).  

vívótermet, melyben a SFAC kebelében 

Arlow lovag tanítja a klubtagokat a 

kardforgatás nemes művészetére. 

Céllövészetre a polgári és a zászlóalji 

lövölde (3. kép) áll a klub tagjainak 

rendelkezésére, melyeket a tagok serényen 

föl is keresnek.” Általában a nagyszámú, 

előkelő közönség előtt rendezett házi 

vívóversenyeket díjkiosztás és 

táncmulatság zárta. Az ifjúsági kör 
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helyiségében vagy 1914-ben Armentano 

Ede vívómester vezetésével a líceumi 

tornacsarnokban tartották a 

vívótréningeket.  

 

 
3. kép: Gyakorlaton a főiskolai zászlóalj [Selmeczi Diákélet, 1. (1910) 2. sz. 4. (febr. 5.)] 

 

Emellett egész Selmecbánya – a lejtős 

utcáival – „a szánkósport művelésére 

alkalmas” nagy pálya volt és ennek 

köszönhető, hogy a selmeci „ródlizás” a 

különféle visszaemlékezésekben is 

megjelenik. A főiskolások „télen ródlival 

mentek sörözni” vagy száguldoztak „a 

hóval borított főutcán végig az esti órákban 

– minden forgalmat leállítva – a ródlik 

hosszú sorai, hogy leérkezve a Winterstein-

kocsmához (= a Vigadóhoz) a kislány-

útitársat forralt borral és öleléssel 

melegítsük.” Lehetett még túrázni, síelni 

vagy korcsolyázni is, a télen felöntött 

teniszpályán.6 

 

Látható, hogy Selmecen a főiskolások a 

múlt századelőn szinte irigylésre méltó 

változatos módon – télen-nyáron egyaránt – 

sportolhattak. Az elért főiskolás 

sportsikerek előtt pedig fejet hajthatunk. 

 

 
Dr. Fricz-Molnár Péter 

 
  

 
6  Nemzeti Sport, 7. (1909) 21. sz. 24. (máj. 22.) és 28. sz. 24. (júl. 10.); Az 
erdészeti: i. m. 135., 139.; Gál Péter József: Selmeci-soproni diákélet. 
Visszaemlékezések. Sopron, 2019. 39., 45., 73., 128.; Király Lajos: Selmecbányai 

ifjúság, szibériai hadifogság. Budapest, 2005. 15.; Főiskolai Lapok, 1. (1914). 5. sz. 14. 
(jún.) 
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Lánchídtól az Erzsébet hídig 
 

 
1898 és 1903 között az Eskü térnél felépült az elegánsan karcsú és szép, és a 290 m-es nyílásával 23 évig 

világcsúcstartó lánchíd, melyet később a világszép és szintén karcsú Erzsébet királynőről neveztek el. 
 

 

Előzmények: 1839 és 1849 között 

megépült a Lánchíd, az angolok tervezték 

és építették, angol vasszerkezettel, csak 

kicsiny hányad készült magyar 

alapanyagból. A maga korában világcsúcs 

több szempontból. Magánvállalkozás 

részeként készült el, mely Sina György 

bankár részvénytársaságának tulajdonát 

képezte, és koncessziós alapon épült fel. 

Költségeit a vámfizetési kötelezettség 

fedezte, ugyanakkor az 1840. évi XXXIX. 

törvénycikk jóváhagyta azt is, a hídtól egy 

magyar mérföldön belül (1 magyar mérföld 

= 8353,6 m, azaz kb. 8 km) másik híd nem 

lett volna építhető a Lánchíd forgalomba 

helyezésétől számított 90 évig, vagyis 

1936-ig. Az 1870. évi XXX. törvénycikkel 

a magyar állam megváltotta a Lánchidat, 

hogy új híd épülhessen. 1872 és 1876 között 

pályázat alapján a franciák építették a 

Margit hidat, de már magyarok is 

közreműködtek a rakparti nyílások 

gyártásában. 1873 és 1876 között (déli) 

Összekötő vasúti híd épült szintén francia 

kivitelezésben. 1896-ban elkészült – olasz 

tervek szerint – az Újpesti vasúti híd, 

acélszerkezetét már magyarok gyártották. 

 A főváros épülése, 

kereskedelmének fejlődése, forgalmának 

növekedése okán 1893-ban a XIV. 

törvénycikk végül további két híd, a Fővám 

téri (a mai Szabadság híd) és az Eskü téri (a 

régi Erzsébet híd) hidak építését rendelte el. 

A törvény végrehajtásával megbízott 

Kereskedelmi Minisztérium a hidak 

terveinek elkészítésére nemzetközi 

tervpályázatot írt ki. A pályázatra összesen 

89 pályamű érkezett be, melyek közül 53 az 

Eskü téri, 21 pedig a Fővám téri hídra 

vonatkozott.  

 1894 és 1896 között épült a Fővám 

térnél épült híd ma is lényegében eredeti 

formában áll, s Budapest harmadik közúti 

átkelőjeként átadott hídja. A hidat Ferenc 

József jelenlétében – aki az utolsó szegecset 

maga verte be – millenniumi 

ünnepségsorozat keretében 1896. október 

4-én adták át, és az uralkodó tiszteletére a 

híd a Ferenc József híd nevet kapta. A híd 

végül néhány kisebb változtatással 

Feketeházy János tervei alapján épült meg. 

A kivitelezési részletterveket Gállik István 

és Beke József, a kapuzatok építészeti 

megoldását Nagy Virgil dolgozta ki. 
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Építése 1894-ben kezdődött, az alapokat 

légtúlnyomásos (keszon) módszerrel rakták 

le. A pillérek és a hídfők 1895 decemberére 

készültek el. A híd vasszerkezetét a Magyar 

Királyi Államvasutak Gépgyára szállította. 

A szerkezet gyártását 1895 februárjában, a 

szerelést ugyanezen év júliusában kezdték 

el, és 1896 augusztusában fejezték be. A 

hidat ellátták villamosvágánnyal, 

elektromos és gázvilágítással. 

 

 

Erzsébet-lánchíd építése 
 

 

A híd megépítésének történetét megírni 

egy hírlevél terjedelmében szinte lehetetlen, 

ezért inkább figyelmünket fordítsuk annak 

megtárgyalására, miért is volt az Erzsébet 

híd a magyar ipar és a magyar emberek 

egyik legnagyobb és legszebb alkotása. A 

létesítendő Eskü téri hídnak milyen 

alapvető követelményeket kell kielégítenie:  

• A híd minél kevesebbet takarjon a 

környezet szépségeiből. 

• Jó kilátás nyíljék magáról a hídról is. 

• Könnyű szerkezet benyomását keltse.  

Mindezek együttes kielégítésére csak a 

függőhidak alkalmasak, ezért döntött a 

KKM és a PM úgy, hogy az Eskü téri híd 

merevített függőhíd, pontosabban lánchíd 

legyen. Ez a híd számos több szempontból 

teljesen újszerű megoldást nyert:  

• A régi Erzsébet lánchíd a magyar 

hídtervező és hídépítő mérnökök, és a 

hazai ipar egyedülálló teljesítménye 

volt.  

• A Duna hidak egyik legszebbike 

vasszerkezetének minden részét hazai 

alapanyagból, magyar gépekkel és 

munkaerőkkel készítették el.  

• Átadását követően csaknem 

negyedszázadig rendszerében 

világrekorder, hetven éven át Duna-

rekorder, azaz az egyetlen olyan híd, 

amely a folyót 290 m-es 

középnyílásával mederpillér nélkül 

ívelte át.  

Az acélszerkezet sok korszerű és új 

megoldást tartalmazott: 

• A pilon-oszlopok – a világon először – 

ingaoszlopként való kialakítása. 

Előnyei, a befogott oszlophoz képest 

félakkora kihajlási hossz mellett a 

pillérre centrikus nyomást gyakorol, 

ennek okán a talajfeszültség eloszlása 

egyenletes. – Gállik István tervezte a 

láncszerkezet többi részét és a 

pilonokat is.  

• A láncokat a pilonokon nem vezették 

át, hanem úgynevezett felfüggesztő 

csapokkal rögzítették, míg a reakció-

szögforgásokat úgynevezett gördülő 

csapok biztosították, ez az elgondolás 

viszont Czekelius Auréltól 

származott.  

• A lehorgonyzások Gállik István tervei 

szerint készültek, az úgynevezett 

betétlemezes megoldással. Ennek a 

megoldásnak előnye, hogy a 

horgonyerőből a lehorgonyzó öntvény 

csak hajlítást szenved, s a talpkőre is az 

öntvények közvetítésével, 

egyenletesen megoszló nyomást ad át. 

Ezzel elkerülhető volt a lehorgonyzó 

csapok túlságos igénybevétele is.  

• A talpsaruk acélöntvényből készültek, 

amelyek alatt öntött acéllapok osztják 

meg a terhet, és így messze 

kíméletesebb a pillérek és a pilonok 

terhelése.  

• Az új Erzsébet híd (a kábelhíd) a régi 

sarukat hordja, a talpsarukat 1899-ben 

öntötték, most is olvasható a 

Diósgyőr/1899 felirat és az adagszám 

(a 3. sz. 12 tonnás martinkemence 

adagszáma), a kohászatban a szigorú 

adagösszetartás először ezért és itt 

valósult meg, ez a MINŐSÉG volt – 

Técsey Ferenc km eredménye. 

• Az Erzsébet híd láncszerkezete volt az 

első karbonacélból készült főtartó-

szerkezet, amelyet hazánkban 

hídépítési célra alkalmaztak. A 

lánctagok gyártása (meleghengerlés és 
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lánctagok megmunkálása) is a maga 

nemében az első ilyen eljárás volt 

Magyarországon is és talán a világon 

is, ezért ennek megszervezése és 

kivitele feltétlenül megérdemelné a 

részletesebb tárgyalást. A millenniumi 

kiállításon 1896-ban bemutatott, és 

első helyen díjazott 29 tonnás 

háromrészes hídsaru tudatos 

gyártmányfejlesztési munkákra utal. 

E munka és teljesítmény a Diósgyőri 

Magyar Kir. Vas- és Acélgyár 

rendkívül célirányos fejlesztésének 

köszönhető, – amely a gyár további 

működésére is hatással volt – és ami 

mögött Kamerák Mihály üzemvezető 

és Técsey Ferenc igazgató eredményes 

munkája áll. 

• Az Erzsébet hidat tervezésekor először 

méretezték szélnyomásra is. Lásd a 

Tacoma szorosa felett átívelő kábelhíd 

sorsát, az eredetileg itt álló, a 

“Galloppozó Gertie”, amely 4 

hónappal felavatása után, 1940. 11. 07-

én az erős szél okozta belengés, s a 

rezonancia miatt leszakadt. 

• A Ferenciek tere felöl nézve a 

megépített környezet rímel, a csúcsok 

– ezzel a hangulatos látvánnyal csak a 

Budapest belvárosa dicsekedhetett, 

sajnos csak 42 évig. 

 

 

 

 
A belvárosi Nagyboldogasszony templom tornyának körvonalai jelentek meg a híd csúcsdíszében és az akkor 

épült Klotild és Matild paloták toronydíszei is ezt követték. 

 

A hídfelszerkezet méretezéséhez a 

következő tervezett terheléseket vették 

figyelembe:  

1. A híd kocsiútját két egymás mellett 

haladó, 3,0 m tengelytávval és 1,5 m 

vágánytávval bíró 2,5 m széles, 8,0 m 

hosszú, kéttengelyű jármű 4,0 tonnás 

keréknyomással terhel.  

2. A gyalogjárók, merevítő-tartók, 

láncok, és a kapuzat vasoszlopai 

méretezéskor a 450 kg/m2-es 

egyenletes terhelést a hídpálya 

biztosítani tudja. 

3. Ahol az alkotórészeknek, amelyekben 

a hőmérséklet változása feszültséget 

okozhat, bennük belső erők léphetnek 

fel, méretezésénél a +10 °C 

középhőmérséklethez képest ± 30 °C 

változást vették figyelembe. 

4. A legnagyobb szélnyomás terheletlen 

hídnál 250 kg/m2, terhelt hídnál 150 

kg/m2 lehet. 

A kidolgozott tervek szerint az 

Eskü téri híd többtámaszú merevítő 

gerendával merevített lánchídként épült. A 

híd főnyílása (a két pilon között a folyó 

felett) kereken 290 m, láncbelógás középen 

29,0 méter, azaz a tervek szerint a belógás 

és támaszköz aránya 1/10-et ad.  

A merevítőtartó két szélső része 

áthidalta a rakparti nyílást, hídfők 

homloklapjai között össznyílás 374,4 m.  A 
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hídpálya 11 m széles kocsiútból és annak 

mindkét szélén a medernyílásban 3,5 m, a 

parti áthidalásoknál 3,7 m széles 

gyalogjárdákból állt.  

A híd pályaszintje a kocsiút közepén 

a pillérek középvonalában 15,335 m 

magasságban van a víz null-vízszintje felett, 

attól a hídfő felé 27 ‰ esése, a híd közepe 

felé ugyanennyi emelkedése van. A híd 

középső, 100 m-es részében parabola ívet 

vesz fel úgy, hogy a híd közepén, annak 

tengelyében a kocsiút pályaszintje 18,575 m 

magasságú a null-vízszint felett 

tehermentes állapotban + 10 °C 

hőmérséklet mellett.  

A főtartókban a maximális láncerő 

6700 tonna. A lánctagok szélességét ez 

határozta meg, 400-500 mm között, így 

vastagságukat 25 mm-re vették fel. A 

láncok csukló-csapjai 250-350 mm 

átmérővel készültek. 

A híd tervezőinek igényét pontosan, 

szerkezeti elemre meghatározták, mivel a 

statikai számítások pontosak és teljesen 

kidolgozottak voltak a híd acélszerkezeti 

elemeinek megrendelésekor. Ezzel a 

tervezéssel és gondossággal elkerülhető 

volt minden újragyártás és szerelési 

nehézség, vagyis mindaz, ami sajnálatos 

módon a Fővám téri hídnál előfordult. Ez a 

Diósgyőri vas- és Acélgyárral való 

együttműködést is egyszerűbbé és 

biztonságossá tette, mivel nem kis teher volt 

a közel 1 millió frt-os tőkehiány, amely 

ellenére is vállalta a diósgyőri gyár a 

munkát. A részvény- és bankműveleti 

munkát is Técsey Ferenc kohómérnök 

oldotta meg. 

Emlékezzünk meg arról is, hogy hol és mit 

és kik tettek azért, hogy ez a nagyszerű 

alkotás megépülhessen: 

• A híd vasszerkezetének előállításával 

és helyszíni felállításával a KKM 

miniszter úr 1898. március 26-án a 

13 459/1. számú rendeletével a m. kir. 

államvasutak gépgyárát bízta meg. 

• A megbízás nem terjedt ki a hídpálya 

beton- és aszfalt-burkolatára, a 

vasszerkezetekre kerülő 

vasdíszítésekre, vaskorlátokra, 

lámpákra és lámpaoszlopokra, 

faszerkezetekre.  

• A vasszerkezet terveit, a vonatkozó 

erőterveket és méretszámításokat a 

KKM Hídosztály bocsátja a gépgyár 

rendelkezésére, míg a kivitelezés 

részlettervei, a munka- és részletrajzok, 

valamint az összes erőtervek és 

méretszámítások újbóli, ellenőrző 

elkészítése a gépgyár feladata. 

• A híd acélszerkezetének legyártására a 

Diósgyőri Magyar Kir. Vas- és 

Acélgyárat bízta meg a minisztérium. 

• A helyszíni szerelés előkészítése során 

nyilvánvalóvá vált, hogy a híd 

acélszerkezetének helyszíni szerelése a 

tervezett faácsolat mellett csak acél 

szerelőállványok készítésével és 

használatával oldható meg. A szerelés 

elvégzése csak erre a célra készült 

befogó és emelő szerkezetekkel volt 

lehetséges. Ennek döntő része a 

diósgyőri acélgyárban készült el az 

eredeti megrendeléshez képest 

utólagos igényként, csak csekély 

kiegészítések készültek a pesti 

gépgyárban. 

• Az itt felhasznált nyersvas kizárólag a 

breznóbányai m. kir. vasgyárban 

készült. A további minden gyártás és 

előkészítés (pl. megmunkálás, 

előmunkálás, előszerelés) Diósgyőrben 

történt. Csak a horgonyzás és hídfő 

megcsúszás ellen beépített 2,2 tonna 

öntött nyersvas nehezékeket szállította 

a vajdahunyadi vasmű. 

• A híd acélszerkezetéhez az összes 

nyersvasat és folytacélt a 

Zólyombreznói m. kir. Vasgyár és a 

Diósgyőri m. kir. Vas- és Acélgyár 

állította elő Wagner Vilmos min. 

tanácsos, központi igazgató 

vezetésével, az ő 1899. január 18.-i 

hirtelen halála után Vajkay Károlyt 

nevezték ki.  

• A Diósgyőri Vas- és Acélműben az SM 

Acélmű vezetője 1879 és 1888 között 

Técsey Ferenc, 1889 és 1911 között 

Obholczer Béla volt. Minden acélt 

bázikus SM kemencében olvasztottak, 
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a felhasznált nyersvas csak 

zólyombreznói volt. Minden további 

gyártás (melegalakítás, lánctagok 

gyártása, megmunkálás, előszerelés) 

Diósgyőrben történt. A gyártáshoz 

kialakított műhely vezetője 

Fleischmann Győző volt. 

• Kémiai analízist, keménység mérést és 

szakítóvizsgálatokat a diósgyőri vas- és 

acélgyárban végezték – ellenőrizte dr. 

Gállik István. 1894-ben a kémiai 

elemző, a mechanikai anyagvizsgáló 

labor új berendezéseket kapott, és 

metallográfiai vizsgálatok végzése is 

lehetővé vált, és 1899-ben még további 

új hidraulikus szakítógépeket 

vásároltak. 

• Az összes statikai- és 

méretszámításokat, a kiviteli 

részterveket az állami gépgyárban 

készítették: Kostkiewitz Ferenc, 

Kurzer Ármin, Seltsam János 

főmérnökök, Jurkiny Jenő, Stark 

Hugó és Weichherz Mór mérnökök. 

• Az összes folytacél szerkezetek 

készregyártását, a teljes acélszerkezet 

helyszíni szerelését, minden 

szerelőállvány elkészítését, a híd acél 

felszerkezetének mázoló munkáit Róth 

Pál vezetése alatt a m. kir. 

Államvasutak gépgyára végezte. 

• A helyszíni szerelő és állványozó 

munkákat Strauch Emil főmérnök 

vezette és ellenőrizte. 

• Az összes munkák átfogó 

felügyeletével 1889. május 1. és 1900. 

április 1. között Seefehlner Gyulát, 

1900. április 2.-tól 1903. október 10.-ig 

Gottlieb Ferencet bízták meg, 

diósgyőri igazgató Técsey Ferenc.  

• A díszítő, burkoló acél elemeket, 

korlátokat, lámpákat, a pilon díszeit 

részben a Schlick Vasöntőde és 

Gépgyár Rt, valamint Steiner Ármin 

és Ferenc császári és királyi udvari 

ércárugyárosok készítették. 

• Az alépítményi munkákat a Gross E. 

és társa és Fischer Henrik 

társvállalkozó cég végezte. 

• A szobortalapzatok és a terhelő 

előépítmény, azaz az utólagos 

stabilizálási munkákat Zsigmondy 

Béla vállalkozás végezte.  

• Az úttest burkolat és a számos kisebb 

munka végzői ma már szinte fel sem 

sorolhatók. 

Ennek megfelelően a híd acél-

felszerkezetének alkotórészeit a következő 

anyagokból állították elő a Diósgyőri Vas- 

és Acélgyárban: 

1. Melegen hengerelt vagy kovácsolt 

folytacélból: lánctagok lemezei; 

csapok a láncok rögzítéséhez, valamint 

az egyéb támasztó és lehorgonyzós 

szerkezetekbe szerelt csaphengerek; a 

láncok lehorgonyzásánál alkalmazott 

tartók, lemezek; a merevítő tartók; az 

ingaoszlopok szerelt, „vasoszlopai”, 

azok támaszai, és a felfekvéseknél 

beépített szabályozó ékek. Végül az 

összes szögecs, csavar legyártása is itt 

történt meg. 

2. Acélöntényekből: a pilléreken lévő és a 

láncok lehorgonyzásánál alkalmazott 

saruk; a látható csuklók csavaranyái; a 

merevítő tartók lehorgonyzásánál és 

alátámasztásánál; és az egyéb helyeken 

előforduló kisebb alkatrészek. 

3. Öntöttvasból: a saruk talplemezei, a 

merevítő tartók lehorgonyzásánál lévő 

saruk alsó részei és más, kisebb 

igénybevételnek kitett kisebb 

alkotórészek. 

4. Folytacélból készült az acélszerkezet 

összes többi alkotórésze is. 

 

 

Káplánné Juhász Márta km. 
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Kohász-Erdész egymásra találás Kecskeméten 1995-2021 
 

 

1975 október 25-én alakult meg 

Kecskeméten az OMBKE Fémkohászati 

Szakosztály Kecskeméti Helyi 

Szervezetének jogelődje, a Készárú 

Szakcsoport.  

 

 
 

Ezt megelőzően már 1965-óta létezett 

Kecskeméten az OMBKE Öntészeti 

Szakosztály Kecskeméti Kádgyári 

Csoportja, amelynek megszűnése a ZIM 

Kecskeméti Kádgyárának bezárásával egy 

időben következett be. A Csoport 

szakember tagjai csatlakoztak a 

Fémkohászati Szakosztály Kecskeméti 

Helyi Szervezetéhez és aktívan részt vettek 

annak szakmai és hagyományápoló 

tevékenységében. Így érkezett el 1995, 

amikor a Helyi Szervezet ünnepélyesen 

megemlékezett megalakulásának 20. 

évfordulójáról. 

 

 
 

A rendezvényen meghívásunkra részt 

vettek az OMBKE Olajbányászati 

Szakosztályának Szank-Kiskunhalas 

térségében dolgozó szakemberei is Falk 

Miklós okl. olajmérnök szanki igazgató úr 

vezetésével. 

 

 
 

A selmeci ökumenia jegyében meghívtuk 

az OEE Kecskeméti Helyi Csoportjának 

vezetőit is, akik közül Bognár Gábor okl. 

erdőmérnök titkár és néhai Várkonyi 

Vilmos okl. erdőmérnök vezetőségi tag 

jelent meg a rendezvényen. A jubileumi 

ülést a kecskeméti Tudomány és Technika 

Háza első emeleti tanácstermében tartottuk.  

 

 
 

Az elnöki köszöntőt követően a meghívott 

vendégek köszöntői következtek, akik az 

OMBKE egyesületbeli szokásoknak 

megfelelően apró reprezentációs 

figyelmességekkel lepték meg a jubiláló 

szervezetet. Később, ahogyan azt az erdész 
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testvérek elmesélték, nagy gondban voltak, 

mert ők erre nem készültek. Bognár Gábor 

helyi OEE Csoport titkár feltalálva magát, 

az erdész díszegyenkabátjának hajtókáján 

lévő OEE jelvényt levéve, azt saját kezűleg 

Dánfy László okl. vegyészmérnök OMBKE 

Helyi Szervezet titkár kohász 

díszegyenruha kabátjának hajtókájára 

feltűzve mondta el köszöntőjét, mellyel 

nagy tapsot aratott. Itt kezdődött az a máig 

tartó szimpatikus együttműködés, amely 

meghatározta a két szakma művelőinek 

további közös tevékenységét.  

A kecskeméti erdész kollégák, akik az 

egyetemi végzést követően nagyon ritkán 

szerveztek selmeci diákhagyományokat 

ápoló szakestélyeket, örömmel teli 

kíváncsisággal csatlakoztak 

rendezvényeinkhez, olyannyira, hogy a 30 

éves jubileumunkat a kezelésükben lévő 

Kecskemét-Hetényegyházi Nyíri erdőben 

lévő Vackor Vár Erdei iskola nagytermében 

tartottuk, melynek keretében a bányászok és 

kohászok védőszentjének Szent-

Borbálának szobrát is elhelyezhettük az 

ugyanitt található Szent-Hubertusz 

kápolnában, amelyet a település plébánosa 

szentelt fel népes bányász-kohász társaság 

részvételével. 

Nem volt ez az esemény előzmények 

nélkül. A Szent-Borbála kultusz helyi 

visszatérésének első eseményén a KEFAG 

Zrt. solti csemetekertjének iroda 

helyiségeiben megtartott Szent-Hubertusz, 

Szent-Borbála Emlékesten az OMBKE 

Székesfehérvári Helyi Szervezet tagjai 

mellett már az OEE Kecskeméti Helyi 

Csoportjának tagjai is nagyobb számban 

részt vettek. Ezt a közös rendezvényt 2019-

ig minden évben megtartottuk változó 

helyszíneken, amelyeken a somogyi 

erdészek és a pécsi Szent Borbála 

Akadémiai Kör Egyesület tagjai is részt 

vettek a vendéglátókon túl. 

Szakmai Napok szervezésénél is 

lehetőséget kerestünk egymás 

tevékenységének megismerésére. Ennek 

kiváló példája a 2014. október 3-ára, az 

Erdők Napjára szervezett Szeged-

Ásotthalom szakmai nap, amikor a Szegedi 

Vasöntödét és a Szegedi Finomöntödét, 

valamint a szegedi Kiss Ferenc és az 

ásotthalmi Bedő Albert erdészeti 

szakközépiskolákat kerestük fel a Guller-

féle magánarborétum mellett. 

 

 
 

Egymásra találásunk másik területe a 

Selmecbányán megtartott évenkénti 

Szalamander ünnepségen történő közös 

részvétel volt. A kohászok már rutinszerűen 

szervezték a Kecskemét-Székesfehérvár-

Selmecbánya útvonalon a hagyományápoló 

tanulmányutakat. Azt is elmondhatjuk 

magunkról, hogy néhai tiszteleti tagunk 

Moravitz Péter ajánlására előszőr nézőként, 

majd elsőként a hodrusbányai bányászok 

mögött, OMBKE tábla és zászló alatt a 

velünk lévő kecskeméti és a solti 

erdészekkel együtt vehettünk részt a 

menetben. Másnap szombaton délelőtt a 

néhai Marian Lichner polgármester úr is 

elsőként a mi csapatunkat fogadta a selmeci 

városháza dísztermében. 

Viszonzást is kaptunk az erdészektől, akik 

felbátorodva a velünk átélt élményeiktől 

néhány saját szakestélyt is szerveztek az 

elmúlt években a Nyíri erdőbeni Vackor 

Vár erdei iskolájukban, ahová rendszeresen 

bennünket is meghívtak és még tisztségeket 

is vállalhatunk a szakestélyük elnökének 

jóvoltából. A Kecskemét közeli Nyíri 

erdőben lévő régi vadászház 

környezetében, az erdészek az „1848-49-es 

Szabadságharc Alapítvány” szervezésében 

minden évben március 15.-én és október 6.-

án, honvéd hagyományőrzők 

közreműködésével, műsoros 

megemlékezést tartanak, amelyekre mi is 
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mindig hivatalosak vagyunk, mint 

meghívottak. Mindig felemelő érzés a 

kecskeméti Katona József Nemzeti Színház 

művészeinek és a helyi általános iskola 

diákjainak műsorát meghallgatni ebben a 

gyönyörű erdei természeti környezetben, 

melyet ugyancsak az erdészeknek 

köszönhetünk. 

2021 nyarán az OEE ismét Kecskemét- 

Jakabszállás térségben tartja éves 

Vándorgyűlését, melyhez COVID-19 

mentes helyszínt és sok „Üdv az erdésznek” 

köszöntés gyakorlást kívánunk a közös „Jó 

szerencsét!” selmeci-soproni és miskolci 

köszöntésünk mellett! 

 

 

Dánfy László 

Fémkohászati Szakosztály 

Kecskeméti Helyi Szervezete 

 

 

 

 

 

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 
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2021. évi tagdíjak befizetése 
 

 

Tisztelt Tagtársak!  

 

Az ezévi esedékes tagdíjakat is már be lehet 

fizetni. Fizetési határidő: 2021. március 31.  

 

Kérjük, hogy tagdíját lehetőleg banki 

átutalással szíveskedjen teljesíteni. 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. 

 

 

1% felajánlása 
 

 

Ezúton is kérjük, hogy Ön és családtagjai az 

idén is válasszák adó felajánlásuk 

kedvezményezettjének Közhasznú 

Egyesületünket, az Országos Magyar 

Bányászati és Kohászati Egyesületet és ha 

erre lehetőségük van, nyerjék meg erre 

ismerőseiket, munkatársaikat is.  

Adószámunk: 19815912-2-41 

 

 

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

