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Péch Antal székfoglaló 

beszéde Magyar Tudományos 

Akadémián 
 

Huszonkilencedik akadémiai ülés. 

A III. osztály hetedik ülése 1881. október 

17. Dr. Sztoczek József r. tag osztályelnök 

elnöklése alatt. 

Péch Antal, mint megválasztott 1evelező 

tag széket foglal „A tudomány haladásának 

befolyása a selmecvidéki bányamívelésre.”  

Ismerteti Szabó József. Kivonata az alábbi 

(az MTA közlemény szerint):1 

 

A bányamívelés folytonos harc és küzdelem 

az elemekkel, melyek fölött tudomány, 

kitartás és pénz segélyével diadalmaskodni 

lehet ugyan, de melyek a legfényesebb 

győzelem után is azonnal felülkerekednek a 

győzőn, mihelyt ennek erejét gyengülni 

érezik.  

A tudomány a bányásznak 

leghívebb szövetségese; a tudomány 

színvonalán állva, képessé válik a pénz és 

kitartás hiányából eredő nehézségeket is 

sikeresen legyőzni, daczára annak, hogy 

terményeinek értéke folytonosan csökken. 

A bányász munkájának első 

nehézségét a kőzet keménysége okozta; a 

kemény kőzet megmívelésére nem volt 

régebben más módja, mint a morzsánkénti 

letördelés, mely rendkívül lassan haladó 

munka sokba került. Olyan helyeken, hol 

sok és olcsó fa volt, tűzzel égették az eleven 

kőzetet, mely megtüzesedvén, lepattogott, 

és így könnyebben volt megnyerhető: 

Selmecen csak kis mértékben 

alkalmaztatott az ügynevezett sütés, és a 

kemény pászták legnagyobb része 

elhagyatott addig, míg a repesztő-por 

alkalmazásával ezeket is megmívelni 

lehetett.  

 
1 Akadémiai Értesítő / Magyar Tudomány, 15. évf. 1881. 162-
167. old. 

A repesztő-porral Montecuccoli 

Jeromos gróf, a híres tábornoknak egyik 

közeli rokona tétette Selmecen az első 

kísérletet, mely 1627. febr. 8-án kitűnően 

sikerült, és ezóta mostanig hű szolgája a 

bányásznak a repesztő-por, csak kellő 

óvatossággal kell vele bánni, hogy romboló 

erejét kezelője ellen ne fordítsa.  

Újabb időben igen sok új robbantó 

anyag bocsáttatott az ipar rendelkezésére, 

melyek közül leginkább elterjedt a dinamit 

használata a bányákban is, mivel kevésbé 

veszélyes, mint a repesztő-por, hatása pedig 

sokkal nagyobb; s bizonyos, hogy ha ára 

lejjebb száll, a bányászat ezen repesztő 

szerben hosszú időre biztos szövetségest 

talál.  

Legújabb időben azon igyekszenek a 

gépészek, hogy a bányász fáradságos és 

lassú előmenetelű kézimunkáját 

nélkülözhetővé tegyék, mert valószínűnek 

látszott, hogy, ha a fúrás munkája gép által 

végeztetik, az nemcsak gyorsabb, de 

olcsóbb is leend.  

A sűrített levegővel hajtott 

fúrógépek legelőször a Mont-Cènis 

alagútnál alkalmaztattak, azóta pedig a 

bányászatnál is gyakran használtatnak, és 

hazánkban is a fúrógépek 

alkalmaztatásának köszönhetjük, hogy a 

selmeci II. József-altárna, melynek 

helyreállítása kézi munkával még 15 évig 

tartott volna, З ½ év alatt bevégeztethetett. 

Azonban a fúrógép, mostani szerkezete 

mellett még igen messzire van attól, hogy a 

bányából a kézzel fúrást úgy kiszorítsa 

végképpen, amint kiszorította a repesztő-

por a véső munkát.  

A bányászok munkájának egy 

második főakadályát képezi a víz, mely 

mindenütt bőven fakad épen ott, hol a 

bányász fáradságának jutalmát aratni 

remélheti.  
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A régi bányászok vedrekben vagy 

bőrtömlőkben húzták ki a vizet kézi erővel, 

а 15. század elején már lóerővel, s későbben 

vízerővel hajtott ilyetén vízemelőket 

találunk.  

Selmec vidékén régebben, a tavak 

építése előtt, nagyon csekély vízerő állott 

rendelkezésre; itt tehát csak kézzel vagy 

lovakkal húzták a vizet, és Bélabányán már 

1385-ben voltak elfúlt bányák.  

A 15. század vége felé, Mátyás 

király idejében, bethlenfalvi Thurzó János 

vállalkozott a vizek emelésére, de ő is csak 

tömlőkkel emelte a vizet. A körmöci bányák 

több vízerővel rendelkeztek, mint a 

selmeciek. Mindazonáltal Körmöcön is 

sokszor megakadt a bányamívelés vízhiány 

miatt, s ezért a körmöciek már a 16. század 

elején megkezdették úgynevezett mély-

altárnájukat. Midőn a körmöci és úrvölgyi 

bányák nagy része kincstári kezelés alá 

került, a felső-thuróczi hegyekből. 

Körmöcig egy 10,285 öl2 hosszú 

vízvezetéket, a prasivai havasokról pedig 

Úrvölgyig egy 17,435 öl hosszú 

vízvezetéket építettek, melyek a műveket 

télen-nyáron elegendő vízerővel látták el, és 

mind a két nagyszerű mű mai napig 

tökéletesen teljesíti üdvös feladatát.  

A vizet Selmecen is kötéllel húzták, 

úgymint a törecset3; a kézi szivattyúk 

használata már 1535-ben megemlíttetik, de 

csak 1619-ben épített először Knecktl 

András kuttenbergi gépész benn a bányában 

egy lóerejű járgányt, mely szivattyúkat 

hajtott; 1626-ban pedig Legier Péter egy hat 

öl átmérőjű vízkereket állított fel, melynek 

ereje ezer ölnél hosszabb rudazat segélyével 

vitetett hegyen-völgyön keresztül az 

aknához, hogy ott szivattyúzásra 

használtassék.  

De a vízemelés nehézségei folyvást 

nagyobbodtak; főképpen a kézi 

munkaerőnek meg nem szerezhetése 

okozta, hogy 1640-ben a bányatársulatok 

között legtehetősebb Brenner-társulat 

megbukott. Ettől kezdve 1648-ig a selmeci 

bányamívelés majdnem végképen szünetelt.  

1648-ban a kórház-teléren egy új és 

igen gazdag érc-fészek fedeztetett fel; 

elhagyattak tehát egyelőre a régi 

 
2 1 selmeci öl = 2,0220 m 
3 Összetört érc és meddő 

vízveszélyes mély mívelések, és minden erő 

az új érc-fészek lefejtésére fordíttatott; 

lassankint azonban mélyebbre haladva, 

ismét napirendre jött a vízzel való 

küzdelem.  

1695-ben már 8 gép használtatott, 

mindegyik 12 pár lóval hajtva, melyek 8 

óránként felváltattak, tehát 576 ló volt 

alkalmazva vízhúzásra, és ezeken kívül még 

800 ember hajtotta a kézi szivattyúkat.  

1707-ben már oly nagy volt a 

vízemelés költsége, hogy Bercsényi 

tábornok, ki akkor a bányavárosokat 

megszállva tartotta, elhatározta, hogy a 

bányamívelés fölhagyassék, és a bányászati 

épületek tűz által elpusztíttassanak.  

A selmeci bányászatnak ez vala egyik 

legválságosabb korszaka, és csak Hell 

Mátyás Cornél akkori gépésztiszt tapintatos 

föllépésének és Bercsényi tábornok 

hazafiasságának köszönhetjük, hogy a 

tönkretételt elkerülte.  

1709-ben Hell kieszközölte I. József 

királytól a mívelés folytatására szükséges 

pénzt, mellyel 1711-ben egy vízemelő 

vízkereket állított fel Hell a Magdolna-

aknánál, mely oly jól működött, hogy rövid 

idő alatt még hét ilyen vízkerék építtetett.  

1722-ben egy angol mérnök Potter 

Izsák Újbányán egy különös szerkezetű 

gépet épített, melyben tűz által 

elpárologtatta a vizet; az így képzett vízgőzt 

pedig ismét vízzé sűrítette egy elzárt 

csőben, melyben így a külső lég nyomása 

következtében egy tolonynak4 alá s fel 

járnia, és a hozzá akasztott szivattyúkat 

emelnie kellett.  

Potter vállalata azonban megbukott, 

és ámbár báró Fischer József 1730-tól 1738-

ig még négy ilyen úgynevezett „tűzgépet” 

épített, és szerkezetét megjavította, még 

sem nyerhettek azok átalányosabb 

alkalmazást, a rendkívül nagy tüzelék5-

fogyasztás miatt, és mindinkább 

megerősítették gépészeinknek azon 

meggyőződését, hogy a bányavizek 

emelésére csak vízerőt lehet előnyösen és 

olcsón alkalmazni.  

Ez okból Hell Károly József, ki 

atyjának a gépészeti hivatalban méltó 

utódja volt, nagyobbszerű vízgyűjtő tavak 

4 dugattyú, rúddal együtt 
5 elsősorban tüzelőfa 
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építtetését eszközölte ki, és szünetlenül arra 

törekedett, hogy a vízzel hajtott vízemelő 

gépeket tökéletesítse.  

1738-ban épített Siglisbergen egy emeltyűs 

szekrénye/épet, mely csak 4 évig járt.  

1751-ben indította meg az általa 

feltalált első vízoszlopgépet, melynek 

eredményével annyira meg voltak elégedve, 

hogy néhány év alatt még 8 vízoszlopgép 

építtetett az aknákban. 1753-ban Amália 

aknában egy másnemű vízoszlop-gépet 

állított fel, az úgynevezett lég-gépet. Ezen 

gép is lebontatott néhány év múlva, és 

azután csak az úgynevezett vízoszlopgépek 

alkalmaztattak vízemelésre, és ezáltal 

biztosítva lettek a bányák az elfúlás 

veszélye ellen; annál inkább, mert 

időközben az altárnák helyreállítása sem 

szünetelt, és 1761-ben a Szent Háromság 

altárna, 1765-ben pedig a Ferencz-altárna 

lyukasztott a szélaknai mívelésekkel, és 

ezután a vizet 100 öllel kisebb magasságra 

kellett emelni.  

A bányamívelés ekképpen 

biztosíttatván a vízveszély ellen, a múlt 

század második felében rendkívül jó 

eredményekkel és nagy jövedelemmel 

űzetett, de századunk elején ismét eléretett 

amaz állapot, melyben a vízemelő gépek 

ereje már nem volt elégséges a teljesítendő 

munkára. 1828-ban elfúlt a felső-bibertárna 

mélysége. Ez állapot bekövetkezését előre 

látták már a múlt században, és 1782-ben 80 

öllel a Ferencz-altárna alatt egy új altárnát 

kezdettek a Garam völgyéből Selmec felé 

II. József-altárna név alatt. Ez altárnának 

befejezhetése végett már fel kellett 

használni a tudomány mostani állásának 

minden eszközét, három vízemelő gőzgép 

működött az utolsó időszakban. mindegyik 

100 lóerővel, és az alagút kivájása 

fúrógépekkel eszközöltetett, s így sikerült 

1878-ban a bányavizek lefolyásának újabb 

utat nyitni, és a vízemelést egyelőre 

megszüntetni.  

Nagy nehézséget okoz gyakran az 

élvezhető jó levegő forgalmának 

fenntartása a bányamívelés nagy terjedelmű 

szűk üregeiben, melyek különféle 

szintekben feküsznek, különféle hőségi 

állapottal bírnak, és egymással sokszorosan 

közlekednek. — Selmecen általában kevés 

gondot okoz a légvezetés, mert az aknák és 

tárnák torkolatai közt levő 400-500 

méternyi magassági különbség mellett 

mindig élénk és erős a léghuzam. 

Szembetűnő haladást tapasztalunk a 

termények kiszállítása körül is, ha az erre 

szolgáló régi eszközöket a mostaniakkal 

összehasonlítjuk.  

Szintes szállításra nagyobb 

távolságokra már a 16.században 

használták a magyar csilléket, melyek 

kisebb távolságokra és kisebb mennyiségek 

szállítására máig is alkalmaztatnak. 

Nagyobb mennyiségek szállítására már a 

16. században is nagyobb szekerek 

alkalmaztattak, melyek fapályákon futottak. 

E tekintetben csak századunkban történt 

jelentékeny haladás a vasutak 

alkalmazásával. Selmecen 1828-ban készült 

el az első vasút a Szent-Háromság-

altárnában, és most a selmeci bányákban 40 

kilométer hosszúságú vasút van lerakva.  

Függélyes szállításra Körmöcön 

már a 15. században, Úrvölgyön a 16. 

században alkalmazták a váltó vízkereket, 

Selmecen csak 1743-ban építette Mikoviny 

Samu mérnök a szállításra szolgáló első 

váltó vízkereket, azelőtt általában csak 

lóerejű járgányokkal szállítottak. 

1846-ban terveztetett az első 

vízoszlopos szállítógép, és 1861-ben épült 

az első gőzerejű szállító gép.  

Az érezek előkészítése — különösen 

Selmecen — nagy változásokon ment át az 

idők folytán.  

Régibb időkben őrölték az érceket 

malmokban. Körmöcön már 1331-ben 

létezett több őrlő malom, 1591-ben már 

nem őröltek Körmöcön, hanem zúztak.  

A zúzóércek előkészítésére nézve 

korszakot alkotott az 1848-at megelőző 6 

évi időszak, melyben Rittinger Péter volt 

Selmecen a zúzóművek felügyelője; ő 

megalapította és rendszerbe hozta a 

zúzóércek előkészítésének elveit, és elérte 

törekvését, hogy az egész kezelést 

folytonossá tegye.  

A kohók üzeme is egészen más volt 

régebben, mint most. Eleinte mindenki 

maga olvasztotta föl érceit, és ha nem volt 

saját kohója, csekély bér mellett, de egészen 

saját költségén használta másnak a kohóját. 

Az olvasztás 25-30  fémveszteséggel járt. 

Az érezek mérték szerint vétettek át, és az 

ezüst-tartalom is csak nagyjából 

határoztatott meg.  
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1611-ben kezdetett a kincstári kohókban az 

idegen érezek beváltása, de csak 1633-ban 

rendeltetett el, hogy minden érc súly szerint 

vétessék át.  

Századunkban oda irányult a 

törekvés, hogy a kohók üzeme a bányák 

közelében összepontosíttassék. Most 

Selmecen 1 olvasztó kemence felolvasztja 

az egész termelést, és csak 1/7-részét 

fogyasztja azon tűzeléknek6, melyet a régi 

olvasztók elégettek. Arra irányul továbbá a 

törekvés, hogy az ércekben levő minden 

értékesíthető anyag megnyeressék.  

A kezelő tisztek tudományos 

ismeretei a régibb időkben igen korlátoltak 

valának. 1548-ban Stenzel Hendschuli 

selmeci bányamester, a bányáknak 

technikai és jogügyi vezetője, nem tudott 

írni!  

Körmöcön 1545 óta, Űrvölgyön 

1546. óta kincstári tisztek vezették a bányák 

üzemét; Selmecen 1587 óta voltak ugyan 

kincstári tisztek, de működésük csak az 

ellenőrzésre szorítkozott. 1640. után 

azonban a kincstár, mint legtekintélyesebb 

bányabirtokos, saját tisztjei által túlnyomó 

befolyást gyakorolt a bányák üzemére.  

A körmöci bányák első térképe 

1625-ben, a selmecieké 1627-ben készült; a 

térképek a legújabb időkig igen sok kívánni 

valót hagytak; – 1877 óta a Péch-féle 

térképezési mód szerint készíttetnek 

térképeink, melyeken most mindent 

megtalálhat a bányatiszt, a mire szüksége 

van, hogy üzemét biztosan vezethesse.  

A legnagyobb befolyással volt a 

bányamívelés célszerű kezelésére a selmeci 

bányaiskolának felállíttatása 1763-ban és 

akadémiává kibővíttetése 1770-ben.  

Áttekintve az előre bocsátottakat, 

látjuk, hogy a bányamívelés minden ágánál 

óriási különbség van a régi és mostani 

kezelési mód között. Emellett azonban nem 

kell szem elől tévesztenünk, hogy a reál 

tudományok régi és mostani állása között 

hasonló óriási a különbség, és igen 

tévednénk, ha azt vélnők, hogy a bányák 

régi primitív állapota az akkor elérhetett 

tökéletességnek alacsony fokán állott, sőt 

inkább bizonyságaink vannak arra, hogy 

régi bányászainkat a külföld is 

nagyrabecsülte. Általában teljes 

megnyugvásunkra szolgálhat azon 

tapasztalás, hogy bányamívelőinknek még 

eddig mindig sikerült az eléjük torlódó 

nehézségeket a tudomány vezérlete alatt 

folytatott kitartó munkával legyőzni, és 

ezért remélhetjük, hogy ha nem pihenünk, 

hanem mindig ébren és a küzdelemre 

készen leszünk, és a tudománnyal lépést 

tartunk, ennek segítségével ezentúl is 

győztesek fogunk maradni, mihez adjon 

isten sok szerencsét! 

 

 Leírás készült az MTA leírásának 

minden változtatása nélkül, csak a nagyon 

erős és eltérő helyesírást írtam át a 

mostanira. 

 

Káplánné Juhász Márta okl. kohómérnök 
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Könyvismertetés 
 

Volt egyszer egy Bányaipari 

 

 

Már a nyomdában van Dr. Szilvási Csaba 

könyve, a Tatabányán működött Péch Antal 

Bányaipari Aknászképző Technikumról 

szóló kissé rendhagyó visszaemlékezése. A 

szerző 1966-ban ebben az iskolában kezdte 

tanári pályafutását magyar-orosz szakos 

tanárként, majd családi okokból 1973-ban 

visszaköltözött szülőföldjére, 

Fehérgyarmatra. Vonzódása Tatabánya 

iránt továbbra is megmaradt és mivel itt 

nősült, gyakran járt vissza rokonlátogatásra, 

kapcsolata mindvégig élő maradt első 

iskolájával és volt kollégáival. Ebben a 

könyvben kendőzetlen őszinteséggel írja 

meg személyes élményeit volt 

tanártársaival kapcsolatosan, de sok, akkor 

még vele egykorú tanítványáról is 

megörökít sztorikat. Az eltelt hosszú idő 

megszépíti ugyan az emlékeket, az azóta 

szerzett sok tapasztalat miatt új értelmezést 

kap néhány megtörtént eset, de azért 

szépen, olvasmányosan ír azokról az 

évekről és tanári hitvallásáról a szerző, aki 

18 év gimnáziumi tanárkodás után 

Fehérgyarmatról visszatért Tatabányára a 

technikum igazgatójának kérésére. Igazán 

szép és izgalmas évek voltak. Még számos 

bánya működött az országban, a középfokú 

bányászati szakképzés is virágzott. Az 

ország minden bányavidékén volt 

vájáriskola, vonzó volt a Zsigmondy 

Vilmos nevét viselő Kőolajbányászati és 

Mélyfúróipari Technikum Nagykanizsán 

épp úgy, mint a Hell József Károly 

Bányagépészeti és Bányavillamossági 

Technikum Esztergomban. Ezek mellett 

három bányaipari aknászképző technikum 

is működött. A tatabányain kívül a Cséthy 

Ottó nevét viselő technikum Pécsett, a 

Mikoviny Sámuel nevét viselő Miskolcon. 

A nappali tagozatos képzés mellett e három 

iskola az esti és levelező tagozataik révén 

(Pécs, Komló, Tatabánya, Esztergom, 

Budapest, Várpalota, Veszprém, Tapolca, 

Miskolc, Ózd, Gyöngyös, Dorog, 

Nagybátony, Petőfibánya) az egész 

országot lefedte. Az 1960-as évek végén 

aztán előre tört a gáz, szénbányák zártak be 

és ez drasztikusan hatott a képzésre is. 

Miskolcról az utolsó évfolyam 2 osztálya az 

1969-70-es tanévre Tatabányára költözött 

és az iskola bezárt. Pécsett 1970-ben végzett 

az utolsó évfolyam és az az iskola is bezárta 

kapuit. Egyedül a Péch Antal Bányaipari 

Aknászképző Technikum maradt meg. Ez 

jelképszerű is lehet, hisz többek között 

éppen Péch Antal szorgalmazására fogadta 

el az OMBKE 1893 évi közgyűlése, hogy 

bányász műszaki középkáderek, 

bányafelügyelők képzésére iskolát kell 

létrehozni és végül ő dolgozta ki az 

elgondolás részleteit is. Ez alapján indult el 

1896-ban Pécset az Állami Szénbányász 

Szakiskola. Sajnálatos, hogy 1895-ben 

bekövetkezett halála miatt ezt ő már nem 

érhette meg. Most, születésének 200 éves 

évfordulóján e könyvvel is tisztelegni 

kívánunk emléke előtt épp úgy, mint az 

iskolának méltó helyet adó Tatabánya előtt, 

amely ebben az éven ünnepli várossá 

válásának 75 éves évfordulóját. 

A könyv kiadását szponzori 

támogatásokból az OMBKE vállalta fel. 

Akinek szándéka és lehetősége van a könyv 

megjelenésének segítésére az az egyesület 

K&H Banknál vezetett 10200830 

32310119- 00000000 számlára történő, 

támogatás a „Volt egyszer egy Bányaipari” 

megjegyzéssel teheti ezt meg. Előfizetőként 

is lehet segíteni. Aki így kíván hozzájárulni 

az Bársony Lászlónak jelezze az 

ibarsony.laszlo@gmail.com e-mail címen. 

A könyv ára 3000Ft.  

 

Bársony László 

 í 

 

  

mailto:ibarsony.laszlo@gmail.com
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1% 
 

 

Kérjük, hogy Ön és családtagjai 2022-ben 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. 

 

Az OMBKE adószáma: 19815912-2-41 

 

Jó szerencsét! 

 

Zelei Gábor 

ügyvezető igazgató 

 

 

 

2022. évi, valamint elmaradt tagdíjak befizetése 

 

 

Tisztelt Tagtársak!  

 

Az adott évi esedékes tagdíjak 

befizetésének az Alapszabályban rögzített 

határideje az adott év március 31.-e. 

 

2022-ben az előző évhez képest nem 

változtak a tagdíjak, viszont a Választmány 

döntése értelmében ettől az évtől a BKL-ek 

online lapjai érhetők el alanyi jogon a 

tagtársak részére. 

Aki nyomtatott lapokra is igényt tart, 

azoknak a tagdíjon felül 6.000Ft/év térítést 

kell fizetni a tagdíjjal együtt. 

 

Kérjük, hogy tagdíját lehetőleg banki 

átutalással szíveskedjen teljesíteni, mivel 

a sárga csekkes befizetéseknek jelentős 

költsége van és nehéz nyomonkövetni a 

befizetőjüket. 

Az Országos Magyar Bányászati és 

Kohászati Egyesület számlaszámai: OTP 

Bank: 11705008-20041982-00000000; 

K&H Bank: 10200830-32310119-

00000000).  

Kérjük, hogy a „Közlemény” rovatban 

feltétlenül tüntesse fel nevét és tagi 

azonosítóját, valamint azt, hogy befizetése 

mely évre vagy évekre vonatkozik, illetve 

aki igényli a nyomtatott BKL-t, az tüntesse 

fel, hogy „+BKL”. 

Emlékeztetőül a fizetendő tagdíjak összege: 

- teljes összegű tagdíj 12.000 Ft/év, 

- házastársak, a 75 évnél fiatalabb 

nyugdíjasok, továbbá a pályakezdő fiatalok 

(30 éves korig) 6.000 Ft/év  

- 75 évet betöltött tagok és a diákok, a 

nappali képzésben részt vevő 

doktoranduszok, a munkanélküliek, a 

GYES-en, illetve GYED-en lévők tagdíja 

3.000 Ft/év. 

 

Jó szerencsét! 

 

Zelei Gábor 

ügyvezető igazgató 
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Az Egyesület 2022. évi rendezvényterve 
 

 

Tisztelt Tagtársak! 

 

A járványhelyzet alakulása változtathat az 

ezévre tervezett programjainkon, de mindig 

aktualizálva fogjuk a Hírlevélben 

megjelentetni a rendezvényeinket. 

 

Kérjük, hogy a tagtársak a mindenkor 

érvényes járványügyi szabályok 

betartásával vegyenek részt 

rendezvényeinken! 

Örömmel adunk hírt a helyi szervezetek 

ténylegesen megrendezésre kerülő 

rendezvényeiről. Kérjük küldjenek 

tájékoztatást az Egyesület Titkárságának. 

 

Jó szerencsét! 

 

Zelei Gábor 

 

 

Rendezvény Helyszín Időpont Státusz 
Péch Antal Emlékév 2022 változó folyamatos  

BOK ülések OMBKE székház minden hónap utolsó 

csütörtök 

 

„Köfém 80” keretében Fémkohász 

Szakmai Nap 

Székesfehérvér  egyeztetés 

alatt 

Kuvaiti tűzoltás 30. évfordulójára – 

Kőolaj, Földgáz- és Vízbányászati 

Szakosztály rendezvénye 

OMBKE székház  egyeztetés 

alatt 

XXXII. Nemzetközi Olaj- és Gázipari 

Konferencia és Kiállítás 

Eger május 4-6.  

XXIII. Nemzetközi Bányászati, Kohászati 

és Földtani Konferencia 

Kézdivásárhely május 12-15.  

113. Tisztújító Küldöttgyűlés egyeztetés alatt május 21.  

LX. Bányamérő Konferencia Balatongyörök május 25-27.  

Péch Antal sírjának megkoszorúzása Selmecbánya június 14.  

Európai Bányászati Szövetségek 

Szervezete találkozó 

Szlovénia június 18.  

XI. Bányász-Kohász-Erdész Találkozó Tatabánya június 17-19.  

125 éves az OMBKE Borsodi Helyi 

Szervezete Ünnepnap 

Miskolc június 24.  

27. Pivarcsi László Szigetközi Szakmai 

Napok 

Dunakiliti Diamant 

Hotel 

2022. július 1-3. 

 

 

Központi Bányásznap egyeztetés alatt egyeztetés alatt  

Knappentag - Selmeci Szalamander Selmecbánya szeptember 7-11.  

Bányászati- és Kohászati Múzeumok 

Találkozója 

Dorog 

Miniverzum 

szeptember második 

fele 

 

Fazola Napok Miskolc szeptember  

Országos Bányászati Konferencia Egerszalók október  

Bányamérő Fórum OMBKE székház november  

Kunoss Endre síremlékének 

megkoszorúzása 

Káloz november  

Szent Hubertus-Szent Borbála Emlékülés Kecskemét november 25.  

Luca-napi Szakestély Budapest december 9. vagy 10.  
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XXIII. Nemzetközi Bányászati, Kohászati és Földtani 

Konferenciára (BKF 2022), 2022.  
Kézdivásárhely, 2022. május 12-15 

 

 
 

 

XVIII. BÁNYÁSZATI – KOHÁSZATI ÉS 

FÖLDTANI KONFERENCIA 

Kézdivásárhely, 2022. május 12-15. 

 

Tisztelt Tagtársak és érdeklődők! 

 

Elindult a regisztráció a Kézdivásárhelyen 

május 12-15. között az OMBKE és az 

Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos 

Társaság által megrendezésre kerülő 

XVIII. Bányászati – Kohászati és 

Földtani Konferenciára. 

 

A részletes tájékoztatást a programról itt 

tölthetik le, regisztrálni itt lehet. 

 

Jó szerencsét! 

 

Szervező Bizottság 

 

 

 

XIV. Kő és Kavicsbányász Napok 2022 szakmai konferencia 
2022. március 9-11. (szerda-péntek), Siófok, Hotel Azúr**** 

 

 

 

Tisztelt Tagtársak, 

 

A Kő- Kavicsbányász Napok előadásai, 

amikre engedélyt kaptunk, itt érhetők el. 

 

Jó szerencsét! 

 

Kárpáti László 

https://ombkenet-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/admin_ombkenet_onmicrosoft_com/EUNPioh65IJBjSs5vlAb7u0BgR11diIA_QGfwMf_tMLT_Q
https://docs.google.com/forms/d/1_CneEg2NNQIrnsxrp7zEFMJ7sE1Ho6JVoF11XF8jzmI/edit
https://onedrive.live.com/?authkey=%21AGSmBca4HFgDYac&id=9D2301D09B8EEEBF%2141203&cid=9D2301D09B8EEEBF
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XI. Országos Bányász - Kohász - Erdész Találkozó 

Tatabánya, 2022. június 17-19. 
 

Az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesült az Országos Erdészeti 

Egyesülettel és 

Tatabánya Megyei jogú Város Önkormányzatával közösen 2022. június 17- 19. 

között 

Országos Bányász - Kohász - Erdész Találkozót szervez Tatabányán.  

 

Immáron hetedik esztendeje, hogy e három selmeci gyökerű szakma képviselői a „Hazaszeretet, 

Szakmaszeretet, Barátság!” hármas jelszó szellemében Egerben összejöttek. Azóta - éppúgy, 

mint azt megelőzően - majdnem minden év szeptember elején 4-500 fős magyar delegáció vesz 

részt a Selmecbányai Szalamander Napok rendezvényein, így okkal reméljük, hogy a hazai 

szervezésű találkozón legalább ugyanekkora kört megérint majd. Ez mérföldkő lehet, ez alapján 

kell dönteni a jövőbeni találkozók szervezését illetően. 

 

Tervezett programok: 

Június 17. péntek: 

Helyszín: Tatabánya, Földi Imre Városi Sportcsarnok (Szent Borbála út 19.) 

13 órától Regisztráció Földi Imre Városi Sportcsarnok (Szent Borbála út 19.) 

14 órától Fakultatív programok:   

- Ismerkedés a Gyémánt Fürdővel 

- Tarokk-sarok 

- Városnézés helyi kísérővel (14-16-ig és 16-18-ig) 

- Korsóbörze 

- Térzene 

16 óra:   Kultúrműsor a sportcsarnokban 

18 óra:   Ünnepélyes megnyitó 

20-24 óra:  Vacsora. Baráti találkozó, nosztalgia est retro-zenével, közben 

rendhagyó cantus- vetélkedő és „Ki tud többet a társszakmákról?” c. 

verseny a bányász – kohász – erdész hallgatóknak. 

Június 18. szombat: 

8-11 óra: Regisztráció, Földi Imre Városi Sportcsarnok (Szent Borbála út 19.) 

9-13 óra:  Ismerkedés a város és környéke kulturális és ipari értékeivel:   

Választható programok: 1.Agostyáni Arborétum, 2.Nagyegyházi 

bauxit bánya rekultivációja, 3. A Tatabányai Bányaút, 4. AGC 

Autóüveggyár, 5. Bridgestone Autógumi gyár, 6. Vízbánya látogatás, 

7.Tatabányai Fűtőerőmű Kft. (faaprítékos tüzelés), 8. P-Metál Kft., 9. 

Scepter Tatabánya Kft., 10. Ottó Fuchs Hungary Kft. (Alufelnigyár), 11. 

Golf Klub, Tata, 12. Miniverzum, Dorog, 13.Szabadulószoba, 
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Bányászati és Ipari Skanzen, 14. Sétarepülés Oroszlány-Tata-Tatabánya 

légterében (külön díjas) 

Megjegyzés: Az egyes programokat az előzetes jelentkezések alapján 

szervezzük meg. Mindegyik programnak része a Bányászati és Ipari 

Skanzen meglátogatása is. Egy-egy csoport maximális létszáma 30 fő, 

ezért a részvétel előzetes jelentkezéshez kötött. Autóbuszok a 

sportcsarnoktól indulnak! 

10-14 óra:  Szakmai konferencia, Bányatiszti Kaszinó (Népház út 7.)  

Cím: Az iparszerkezet váltás hatása szakmáinkra és településeinkre 

Alcím: A bányavárosok továbbélése a mélyművelésű szénbányák 

bezárása után 

          10-18 óra:           Ásványbörze a Május 1. parkban 

11-14 óra:  Fúvószenekari fesztivál Május 1. park.  

13-15 óra:  Ebéd a sportcsarnokban és a Május 1 parkban 

16.00 óra:  Díszfelvonulás a Sportcsarnoktól a Május 1. Parkba 

 Ünnepélyes szalagfelkötés a zászlókra a Bányatiszti Kaszinónál 

19 órától  Vacsora Földi Imre Városi Sportcsarnok (Szent Borbála út 19.) 

20-24 óra:  Bányász – Kohász – Erdész Bál, közben 22 órakor Tűzijáték 

  Helyszín: Sportcsarnok 

 

Június 19. vasárnap: 

8.00-9.00 óra:  Bányász reggeli a sportcsarnokban. 

9.30 óra:   Faültetés a találkozó emlékére és emlékkő avatás (Május 1. park) 

11.00 óra:   Ökumenikus Istentisztelet a Rendezvényi sátorban 

12.00 óra:  A találkozó ünnepélyes zárása, Valétaelnökök búcsúbeszéde 

 

 

RÉSZVÉTELI DÍJ: 

 

Normál díjbesorolás: 

• 3 napra - 18.000 Ft + 27 % ÁFA  

• 1 napra - 10.000 Ft+ 27 % ÁFA 

65 év feletti nyugdíjasok: 

• 3 napra - 12.000 Ft + 27 % 

• 1 napra - 6.000 Ft+ 27 % 

 

A részvételi díj a rendezvényekre történő belépési lehetőségen felül tartalmaz: 4 étkezést, 6 

italjegyet (3 napos jegy esetében), illetve 2 étkezést és 3 italjegyet (1 napos jegy esetében), egy 

kitűzőt és valamennyi programon az ingyenes részvételt. 

 

Az OMBKE-hez beérkezett JELENTKEZÉSI LAP alapján számlát küldünk, amelynek 

kiegyenlítését 

2022. június 10-ig kérjük az  

OMBKE KHB Banknál vezetett 10200830-32310119-00000000 sz. folyószámlára történő 

utalással. 

 

Ennél későbbi befizetés esetén kérjük, hogy a résztvevő a banki átutalás másolatát hozza 

magával a találkozóra és azt a regisztrációnál mutassa be, vagy a helyszínen a regisztrációnál 

fizesse be a részvételi díjat. 
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SZÁLLÁS: 

 

A szállásfoglalást a résztvevők egyénileg intézik és közvetlenül a szállodáknak fizetnek! 

Javasolt szállássok, tájékoztató árakkal: 

Edutus kollégium Tatabánya bihari.janos@edutus.hu  5000 Ft/fő reggeli nélkül 

Hotel Árpád  Tatabánya recepcio@arpadhotel.hu  9800 Ft/fő  

Romantik Panzió Tatabánya info@romantikpanzio.hu 7000 Ft/fő reggeli nélkül 

Top Hotel Vértesszőlős hoteltop@hoteltop.hu 8500 Ft/fő 

Old Lake Golf Hotel  Tata hotel@oldlakegolf.com 15000 Ft/fő 

 

 

TOVÁBBI TUDNIVALÓK: 

A fiatalok részvétele kiemelten fontos. Ezt elősegítendő az OMBKE Tatabányai helyi 

Szervezete 80 egyetemi hallgató szállásköltségét magára vállalta. Aki komolyan szeretné a 

fiatalok jelenlétét az egyénileg, vagy helyi szervezeti szinten, vagy cége útján tehet ezért. 

Kérjük a jelentkezési lapon ezt jelezni és a befizetésnél a megjegyzés rovatba beírni: bányász, 

kohász, erdész vagy földmérő, geoinformatikus hallgatók részvételének támogatása. A 

ténylegesen befolyt összeg határáig tudjuk a hallgatók részvételét biztosítani. E célra az 

OMBKE számlájára bárki befizethet függetlenül attól, hogy ő személyesen részt tud-e venni a 

találkozón. 

A jelentkezési lapok az OMBKE honlapról letölthetők vagy a helyi szervezetek elnökeitől, 

titkáraitól kérhetők. 

További információk a találkozó szervező bizottságának elnökétől, Bársony Lászlótól (T: 70-

3659756, email: ibarsony.laszlo@gmail.com) kérhetőek. 

 

 

Online regisztrálni itt lehet. 

 
(Akik esetleg nem tudnak online regisztrálni, a regisztrációs lapot itt találják.) 

  

mailto:bihari.janos@edutus.hu
mailto:recepcio@arpadhotel.hu
mailto:ibarsony.laszlo@gmail.com
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSea7g-mOmtArbrEMD_01J7-R8yUBd4-2TlKAEo-h4592v_VMw/viewform
https://ombkenet-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/admin_ombkenet_onmicrosoft_com/EbrP50hxMHZMvDp9gtTkaaQBINWhf7Zz_Q35moxQP9NXwg
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FÖCIK Hírek 

 
 

 

Változó klímánk - békében és háborúban 

online vitaest 
2022. április 11 hétfő, 16.00 óra 

 

Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kara Természeti Erőforrások Kutatása és 

Hasznosítása Szakkollégium, 

Magyar Tudományos Akadémia Miskolci Akadémiai Bizottsága, 

Magyarhoni Földtani Társulat Észak-Magyarországi Területi Szervezete 

 

VÁLTOZÓ KLÍMÁNK – BÉKÉBEN ÉS HÁBORÚBAN 

A vita napjainkban azon folyik, milyen mértékű az emberi tevékenységnek tulajdonítható hatás 

a vitathatatlanúl mindennapjainkban zajló klímaváltozás folyamataiban. Lesz-e szerepe az 

extrém geopolitikai viszonyoknak a klímaváltozás extrém folyamataiban? Milyen túlélési 

stratégiák lehetségesek? Milyenek a következmények a nyersanyagellátásra, energia 

biztonságra? 

 

A panel tagjai: 

Dr. Hartai Éva geológus, c. egyetemi tanár (Miskolci Egyetem),   

Dr. Szarka László geofizikus mérnök, az MTA rendes tagja, és 

Dr. Kaderják Péter közgazdász (a BME Zéró Karbon Központ igazgatója).   

Moderátor: Földessy János professzor emeritusz, a TEKH elnöke 

 

Hartai professzor asszony az Európai Unió INTRAW projektjének koordinátoraként 

foglalkozott a kontinens nyersanyag ellátásának jövőképével. Szarka akadémikus úr a 

klímaváltozás természetes okainak tanulmányozója, és a természetes okok mellett érvelő tudós. 

Kaderják igazgató úr a Corvinus Regionális Energiagazdálkodási Kutató Központ vezetője volt, 

ezt követően államtitkárként igazgatta az energia ágazatot, jelenleg a BME keretében 

létrehozott Zéró Karbon Központ igazgatója, az üvegház hatású gázok kibocsátás 

csökkentésének elhívatott szakértője. Középiskolás diákként, alapszakos vagy mesterszakos 

hallgatóként, doktorjelöltként Te is ennek a kiváló kerekasztal társaságnak a tagja lehetsz. 

A vitán való részvételhez regisztrálnod kell a linkhez kapcsolódó honlapon április 8-ig 

bezárólag: 

https://forms.gle/cCSTYKVzXAHbT84q8  

 

és feltenni olyan kérdést, amely a fenti témákhoz minél jobban, minél általánosabban 

kapcsolódik. 

A kérdést feltevő regisztráltak közül a vitaest előkészítő bizottsága választja ki a legjobb 

kérdések gazdáit középiskolás, BSc, MSc és PhD szinten, ők lesznek a panel fiatal, kérdéseket 

feltevő tagjai. 

Mindenki más is kérdezhet, és választ várhat a hallgatóságból, ezért, mindenkit várunk a 

vitaestre. Gyere el akkor is, ha még most nincs megfogalmazott kérdésed.   

Várjuk jelentkezésedet, és reméljük, rövidesen találkozunk az online térben, a vitaesten. 

A vitafórum lezárul majd, de a vita nem, az összes felvetett kérdéssel kapcsolatban folytatódik 

a Szakkollégium honlapján és közösségi oldalain. 

A vita résztvevői (ha igénylik) részvételi igazolást, a kiválasztott aktív kérdezők pedig a 

válaszolók eredeti aláírásával kiegészített képernyő fotót kapnak, a TEKH tagok számára 1 

részvételi kredit jár. 

https://forms.gle/cCSTYKVzXAHbT84q8
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A vitaest elérhetősége: Join Zoom Meeting 

 

https://us06web.zoom.us/j/81327986023?pwd=dkdTVzE5NHVpcldERXVWZ3NzT0RUQT0

9 

 

Meeting ID: 813 2798 6023 

Passcode: 399027 

 

A panel tagjairól: 

Hartai Éva c. egyetemi tanár az Eötvös Loránd Tudományegyetemen szerzett geológusi 

diplomát 1976-ban. Ugyanitt nyerte el az egyetemi doktori fokozatot, majd a Kassai Műszaki 

Egyetemen szerezte meg a PhD diplomáját. Kutatási területe a teleptan és az ércföldtan, több 

mint 80 publikációja van. 45 évnyi oktatói tapasztalattal rendelkezik a Miskolci Egyetemen, 

elsősorban az általános és az elemző földtan, a környezetföldtan és a teleptan területén. 2008-

ban kezdett el dolgozni a European Federation of Geologists nemzetközi szervezetben, ahol 

több cikluson át elnökségi tag volt, vezette a ’Panel of Experts on Education’ szakértői 

testületet, és több bizottság munkájában részt vett. 10 évig volt a European Geologist folyóirat 

főszerkesztője. Kiemelkedő tapasztalata van nemzetközi pályázati projektek tervezésében és 

koordinálásában, jelenleg is vezet egy uniós projektet, melyben 21 országból 25 intézmény vesz 

részt, illetve két másik projektben munkacsomag vezető. 

Szarka László Csaba geofizikus-mérnök, az MTA rendes tagja. 1977-ben Miskolci 

Egyetemen végzett, kitüntetéses diplomával. 1977-2010 között a soproni akadémiai 

kutatóintézet (MTA GGKI) kutatója. Közben vendégtanárként oktatott Université Paris Sud, -

on 1997-1999), majd Soproni Egyetemen egyetemi tanár (2000-), az MTA CSFK főigazgatója 

(2016-2018). Egyetemi doktor (Miskolc, 1982), a földtudomány kandidátusa (MTA, 1987), a 

földtudomány (az MTA) doktora (1997), levelező tag (2013), rendes tag (2019). Életpályája 

során több hazai és nemzetközi szakmai-tudományos Geofizikusok Egyesülete, MTA 

Geofizikai Tudományos Bizottság, MTA KÖTEB Jövőnk a Földön albizottság; AGU 

nemzetközi együttműködési bizottság, IUGG oktatási és továbbképzési bizottság). A Föld 

Bolygó Nemzetközi Éve (2007-2009) MNB titkára, az IAGA 11th Scientific Assembly 

szervezője (Sopron, 2009). 2019-től - immár nyugdíjasként - elnöke volt az Eötvös 100 

koordinációs testületnek. Tanácsadásai mellett jelenleg elnöke a soproni Földfizikai és 

Űrtudományi Kutatóintézet külső tanácsadó testületének. Az utóbbi években a klímaváltozás 

természetes okainak feltárására fókuszál. Elektromágneses geofizikai, valamint föld- és 

környezettudományi bibliográfiai jegyzékét az MTMT tartalmazza. 

Kaderják Péter közgazdász, a Zéró Karbon Központ vezetője - 1987-ben szerzett diplomát a 

Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen Budapesten. Hollandiában a rotterdami 

Erasmus Egyetemen, majd az USÁ-ban a Harvardon volt ösztöndíjas. 2015-ben szerzett PhD 

fokozatot a Corvinus Egyetemen. Egyetemi karrierjét 1998-tól váltja fel először részlegesen 

majd teljesen államigazgatásban különböző poziciókban folytatott munkával, először a 

Gazdasági Minisztérium kabinetfőnökeként (1997-1998), majd a Magyar Energia Hivatal 

főigazgatójaként, illetve elnökeként, A REKK ügyvezető igazgatójaként, illetve 2018-2020 

között az Innovációs és Technológiai Minisztérium, energiaügyekért és klímapolitikáért felelős 

államtitkári beosztásában. Jelenleg a Zéró Karbon Központ vezetője a BME Felsőoktatási és 

Ipari Együttműködési Központjában. 

 

  

https://us06web.zoom.us/j/81327986023?pwd=dkdTVzE5NHVpcldERXVWZ3NzT0RUQT09
https://us06web.zoom.us/j/81327986023?pwd=dkdTVzE5NHVpcldERXVWZ3NzT0RUQT09
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EMLÉKEZÉS 
Dr. Bakó Károly professzorra 

a születésének 80. évfordulóján (április 8.) 

 

 

 
 

Dr. Bakó Károly az Életutak-életpályák 

könyvsorozatban olvasható önélet-írásában 

összefoglalta életének és munkásságának 

minden fontos részletét.  

Horn János: Életünk a hivatásunk - 

Kohászat 2013. 

http://mek.oszk.hu/16400/16462/16462.pdf  

Mi ennek az „Útján e világnak...” címen 

közzétett életpályának a részleteit éltük meg 

vele együtt.  

A közös emlékek elevenen élnek és hatnak 

bennünk most is.  

Öröm, hogy útitársai lehettünk, munkássága 

példaadó, barátsága megtisztelő volt 

számunkra.  

A 2016. november 7-én tartott 

gyászszakestélyen elmondottak szerint 

emlékezünk: 

 

Szevasz Karcsi! 

 

Így köszöntöttük egymást, de mondtad ezt 

úgy is, hogy szevaaaasz, és hozzátetted, 

hogy - de örülök – és ezzel máris örömet 

okoztál. 

 

Utoljára veled együtt sokan az Öntészeti 

Tanszék 50 éves jubileumi rendezvényen 

voltunk és hallgattuk a szavaidat, melynek 

programjában Dr. Nándori Gyula 

tanszékalapító iskolateremtő 

tevékenységének méltatását vállaltad. 

Nem készültél tematikus előadással, nem 

ismételted a mindenki által tudottakat, 

hanem egy rövid személyes emlékezés után 

a tarisznyádból kivetted azt az ezüstkorsót, 

melyet neked szóló bevésett szöveggel 

kaptál Nándori professzortól, és átadtad az 

akkor alapított Öntészeti Intézet 

vezetőjének. Sokunkat megleptél ezzel, és 

el is gondolkodtattál.  

Akkor csak sejtettük, ma méginkább tudjuk, 

hogy a stafétabot jelképes átadásával ott és 

akkor bizalmat és felhatalmazást adtál a 

minket követő generációnak a folytatásra, 

az elődök munkájának megőrzésére és 

követésére.  

A tarisznyádban a korsón kívül jelképesen 

sokat hoztál és a szakmai, oktatói, 

egyesületi tevékenységeddel példát adtál.  

Példát mutattál az öntészeti szakterület 

művelőinek a szakmai tudás alkalmazása és 

fejlesztése területén, az öntészeti oktatásban 

résztvevőknek a tudás gyarapítása, átadása, 

nemzetközivé válásának hasznosítása 

területén, valamint a bányász – kohász 

társadalomnak a selmeci hagyományok 

megőrzéséhez tartozó hazaszeret, 

szakmaszeretet és barátság minden 

területén.  

Az életed és munkásságod egyik 

meghatározója az új ismeretek iránti 

érdeklődésed, a korlátok lebontására 

irányuló törekvésed, a jövő jobbá tételét 

elősegítő tevékenységed volt.  

Így végezted az üzemi technológiai 

fejlesztési munkádat Csepelen, majd ezt 

követően a kutatási tevékenységedet 

Miskolcon és a VASKUT-ban.  

Az új utak és megoldások keresése 

jellemezte az egyesületi munkádat is 

szakosztályi titkárként, ügyvezető 

főtitkárként és az elnökség, később a 

választmány tagjaként, mellyel sokat tettél 

a szakmai kapcsolatok bővítése, 

rendezvények, konferenciák szervezése, az 

egyesületi közösségi élet tartalmassá tétele, 

http://mek.oszk.hu/16400/16462/16462.pdf
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a helyi szervezetek munkájának erősítése és 

a fiatalok bevonása érdekében.  

Neked köszönhető a szakmai és egyesületi 

kapcsolatok külföldi kiterjesztése, 

megteremtve ezzel a hazai szakembereink 

bekapcsolódásának lehetőségét a 

nemzetközi szakmai vérkeringésbe akkor, 

amikor erre alig volt intézményi megoldás.  

Sokat tettél a hazai öntészet nemzetközi 

elismertetése érdekében az öntészeti 

világkongresszusok résztvevőjeként, a 

budapesti világkongresszusok 

szervezőjeként, ill. vezetőjeként, az Európai 

Öntészeti Egyesülés és a Közép- európai 

Öntészeti Együttműködés elnökeként.  

A MÖSZ elnökeként és a nemzetközi 

szervezetekben végzett tevékenységed 

központi eleme a szakmai képzés 

megújítására való törekvés, az oktatási 

kapcsolatok erősítése és az oktatás 

átalakítása során a szakmáink fejlődését 

elősegítő megoldások kimunkálása és 

képviselete volt.  

Erre törekedtél az egyetemi és akadémiai 

testületek tagjaként is. 

Az életed és munkásságod másik 

meghatározója a személyiségedből eredő 

szeretet.  

Szeretted a munkádat. 

Mindig megtaláltad azt a kihívást és 

tevékenységet, amelyet szívesen, sikeresen 

és örömmel végeztél. 

Ez jellemezte az öntészeti oktatási 

tevékenységedet Dunaújvárosban és 

Miskolcon egyaránt, melyet mindig 

önzetlenül, minden juttatás és költségtérítés 

nélkül végeztél.  

Nagy gondot fordítottál az oktatási 

anyagaid összeállítására, vagy a TDK, 

szakdolgozatok, diplomatervek és a 

disszertációk bírálatainak az elkészítésére.  

Szinte minden nálad fiatalabb kandidátus, 

vagy PhD doktor védésében bírálóként 

vagy bizottsági tagként közreműködtél.  

Az öntészetnek olyan professzora voltál, 

akit nem a hozzá tartozó tekintély vezérelt, 

hanem a tenni akarás és a jövő 

megalapozásának a szolgálata. 

Véleményeddel, hasznos tanácsaiddal 

segítetted a fiatalok szakmai fejlődését nem 

csak az öntészeti ismeretek, hanem a 

selmeci hagyományok átadásával is. 

Szeretted a hallgatóidat. 

A munkatársaiddal kialakított kapcsolatod 

több volt a kollegiális együttműködésnél, 

sokan érdemelték ki a barátságodat és a 

szeretetedet. 

Szeretted az utazásokat, évtizedeken át 

képviselted a magyar öntészeket a 

nemzetközi kongresszusokon, az 

Egyesületet a különböző hazai és 

nemzetközi fórumokon.  

A kollégáiddal közös utazásoknak, MÖSZ 

elnökségi rendezvényeknek mindig volt 

olyan szakmai, kulturális és közösségi 

tartalma, mely nem csak az összetartozást 

erősítette, hanem maradandó emléket is 

adott.  

Ilyen volt a 2002. április 22-én Selmecen az 

elnökléseddel tartott Első Selmecbányai 

Múzeumi Öntész Szakestély is. 

Szeretted a magyar tájat, különösen Erdélyt 

és Somlót.  

Szeretted a jó magyar bort és a kulturált 

fogyasztását másokkal is megszerettetted. 

 

Az utóbbi időben a Nándori Gyula 

Alapítvány ügyinek intézésével 

kapcsolatban többször találkoztunk. 

Köszönjük az ALAPÍTÓ 

közreműködésedet, ezáltal az öntészeti 

felsőoktatás és kutatás fennmaradásnak 

legfontosabb támogató szervezetét hoztad 

létre. http://ngya.hu/  

Lételemed volt a humor, az élet nehéz 

dolgainak is a humoros szemlélete.  

Amikor a hosszan tartó betegséged során a 

vérképző szervek működése kedvezőtlen 

változást mutatott, az orvosod szavait így 

idézted: 

Károly, iszol Te elég vörösbort? Eszel 

Te elég véres hurkát?  

A vörösbor közös elfogyasztásában 

bennünk jó társakra találtál.  

Szeretted az életet, a családodat, szerettél 

közösségben élni. 

Azt nem tudom, hogy hogyan kerültél közel 

sokunk szívéhez, de Te ezt is el tudtad 

intézni... Sokunknak, sokáig és nagyon 

hiányzol.  

Köszönjük, hogy pályatársaid, tanítványaid, 

barátaid lehettünk. 

Őrizzük mosolyodat, emléked velünk 

marad.  

Nyugodj békében! 

 

Dúl Jenő a. színes sóder 

http://ngya.hu/
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Az ajkai bányászat története és a megújuló múzeum 
(A 2022. március 29-én Budapesten az OMBKE Szakmatörténeti Bizottsága ülésén elhangzott 

előadás írott változata) 

 

 
 

 

Tisztelt Szakmatörténeti Bizottság! 

Kedves Kollégák! 

Előadásomban az egykori ajkai 

szénbányászatról szeretnék megemlékezni. 

Természetesen az időkorlát miatt ez nem 

lehet teljeskörű. A 139 év rövid 

kronológiáján kívül az ajkai bányászat 

néhány sajátosságát, érdekességét kívánom 

felidézni. 

 

Az ajkai szénbányászat története 

Hogy mi tette lehetővé a szénbányászat 

létrejöttét az ajkai medencében, erről 

részletesen olvashatunk Kerekes Árpád „A 

csingervölgyi bányászat története” c. 

könyvében. Alapvetően az ajkai bányászat 

az osztrák-magyar kiegyezést megelőző 

kedvező politikai és gazdasági 

körülmények hatására alakulhatott ki. Az 

ipari forradalom, a gőzgépek elterjedése 

egyre több energiát igényelt. Korábban 

szinte csak fával tüzeltek, fogytak az erdők, 

olyannyira, hogy a faállomány további 

drasztikus csökkenését törvénnyel kellett 

megakadályozni. Ebben a kivágott 

állományok helyére kötelező telepítést írtak 

elő. A korábban a fakitermelésből nagyon 

jól megélő erdőtulajdonosokat, köztük 

Puzdor Gyula ajkai földbirtokost, egyes 

helytörténészek által sokat emlegetett 

zsenialítása mellett úgy gondolom, hogy 

leginkább ez ösztönözte arra, hogy ajkai 

birtokán egyébként költséges 

szénkutatásokat kezdjen. Hogy ez hogyan is 

történt, arról a legilletékesebbtől, Puzdor 

Gyula Pápai Lapokban 1880-ban megjelent 

„Az ajkai kőszénbányamű” c. 

monográfiájában az alábbiakat olvashatjuk: 

„Az urkuti községben kezdődve, az ajkai 

határ délkeleti részén egy keskenyvölgy-az 

ugy nevezett Csinger völgy húzódik el, s a 

bódéi határ nyugoti oldalán ereszkedik alá 

az ajkai Torna völgybe. A Csinger völgy 

mindkét oldalát fokozatosan emelkedő-

fával benőtt hegyek környezik, több helyen 

szélesebb és keskenyebb oldal mélyedéseket 

képezve. E mélyedések egyikében kőszén 

kibúvások mutatkozván, Puzdor Gyula az 

1865-ik évben azokban feltárási 

munkálatokat indított. A négy hónapig 

tartott kezdetleges kísérleteknek csak annyi 

eredménye lett, hogy 1 méter és 5 
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centiméter vastag szénréteg táratott fel, s ez 

alkalommal bebizonyult az, hogy csak kellő 

szakértelemmel bíró geológus haladhat 

sikerrel a megkezdett nyomokon. Puzdor 

Gyula felkérte Henoch Gusztáv bécsi 

geológus és bányamérnök urat e terület 

megvizsgálására. Henoch Gusztáv úr öt 

napig tartó búvárlatai folytán konstatálta 

azt, hogy e terület földtanilag a kréta-

képződmény felső emeletéhez tartozik, s 

véleménye szerint e képződésben 

jelentékeny vastagságú széntelepek vannak 

lerakodva. Puzdor Gyula megakarván 

győződni más szakértő véleményéről is, e 

czélból Hantken Miksa híres geológus urat 

kérte fel. Hantken Miksa úr 14 napig tartó 

tanulmányozásai után megerősítette 

Henoch Gusztáv úr nézetetit, s több 

pontokat jelölt ki a kutatás folytatására. 

Puzdor Gyula e két szaktudós egyező 

véleménye alapján, nagyobb mérvben 

indította meg a műveleteket, amennyiben 

naponként 8 bányásszal, és ezek mellett 

alkalmazott 8 napszámossal, részint 

aknamélyesztés, tárnák és furatásokkal 

folytatta majdnem két évig a feltárási 

munkálatokat, de néhány vékonyabb 

szénréteg feltárásán kívül nevezetesebb 

eredmény ekkor nem éretett el, s a nagy 

költségbe került munkálatokat Puzdor 

Gyula be állítatta. 

 

Az 1869-dik évben budapesti nagy 

kereskedőkből alakult consortium 

szerződött a széntelepek feltárására és 

kiaknázására, s volóban ezt illeti az érdem, 

hogy a széntelepeket nagyobb mélységben 

és több helyen feltáratta, s ezzel megvetette 

a kőszén bányászat alapját.”  

A mai Felsőcsinger területén ekkor mélyült 

a Krisztina és az Emma akna, és készült el a 

Gyula táró. 

 

Az ajkai bányák elnevezései és 

tulajdonosai, működtetői a 

fennállásának 139 éve alatt a következők 

voltak: 

-kezdetben Puzdor Gyula 

-1869-től Kohen testvérek (Budapest) 

-1872- Union Bank Verein (Unio Bank 

Egyesülés társaság,) Bécs 

-1872- Kohlen Industrie Verein (Szénipari 

Egyesülés) 

-1923. július 1-től- Ajkai Kőszénbánya Rt 

-1935- Egyesült Izzó és Villamossági Rt 

(Aschner Lipót) 

-1945 végén államosítás 

-1949. november 1-Ajkai Szénbányák 

Nemzeti Vállalat (Ajkai, Csékúti, Padragi 

NV-k) 

-1952-KDT keretében önálló üzemekként 

működtek (Ajkai Bánya, Jolán akna -

később Jókai Bánya, Padragi Bánya.) 

-1967- Középdunántúli Szénbányászati 

Tröszt 

-1981- Veszprémi Szénbányák 

-1993- Bakonyi Erőmű Zrt 

-2004- Bányabezárás. Termelés megszűnt 

Padragon 1997-ben, Jókai Bányán 2000-

ben, Ármin Bányán 2004-ben. 

 

 

 

Az ajkai szénmedence elhelyezkedése, és 

geológiai- tektonikai viszonyai 

Az ábrákon jelzett területtől délnyugatra a 

szénmező nagyobb mélységben (6-700 m) 

tovább folytatódik. E területen (Sümeg, 

Csabrendek térsége) lett volna az ajkai 

medence pótlása, ami részben a 

megváltozott energetikai koncepció, 

részben pedig a várható művelési 

problémák miatt egyelőre nem valósulhatott 

meg. 

 

Annak részletezésére, hogy a művelés 

milyen módon, vagy mely konkrét technikai 

megoldásokkal történt, jelen előadásban 

ennek kifejtésére nincsen mód.  

Mindenképpen szólni kell arról, hogy 

létezése alatt mit adott az ajkai 

bányászkodás a településnek, az 

embereknek, és a magyar 

szénbányászatnak. 

Kijelenthetjük, hogy abban, hogy Ajka 

város lett, a szénbányászatnak döntő 

szerepe volt. A bányászat által termelt 

szénre alapozva létesültek a város ipari 

üzemei az erőmű, timföldgyár és 

alumíniumkohó, de még az üveggyár is 

döntően ezt használta fel. 1937-ben 

Ajkacsingervölgyben felépült a világ első 

kriptongyára. Az 1944 év végéig működő 

üzem is az addig csak nagyrészt a bánya, és 

néhány környékbeli település ellátását 
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biztosító „kiserőműben” előállított villamos 

energiára települt.  

Az ajkai bányászat fennállásának közel 

másfél százada alatt sok tízezer embernek 

adott megélhetési lehetőséget nemcsak 

közvetlenül Ajkán, de annak 50-60 km-es 

környezetében is. 

 

 
 

 
 

 

A bányákból a közel 140 év alatt 88 millió 

tonna szenet termeltek, egymillió méter 

vágatot hajtottak ki.  

A nehéz munkának sajnos sok áldozata is 

volt, 175-en áldozták életüket 

bányabalesetekben. A bányamunka 

hőseinek nevét a múzeum udvarán 

felállított kopjafa talapzatán örökítették 

meg. 

 

Sok technikai és technológiai újdonság 

kapcsolódik az ajkai bányászathoz. A 

teljesség igénye nélkül ezek közül néhány: 

Czekelius Günther bányavezetése alatt 

Ármin bányán 1929-ben alkalmazták 

Magyarországon először a széleshomlokú 

fejtést rázócsúszdával és réselőgéppel, és a 

40-es évek elején Jolán aknán a szilárd 

anyaggal történő röpítő tömedékelést. Az 

országban az első páncélpajzsos frontfejtési 

kísérleteket 1952-ben Padragon, majd Jolán 

aknán végezték. 1965-ben Jókai bányán 

építettek be először egy Dobson típusú 

angol keretes biztosítást. A 80-as évek 

elején a medence valamennyi fejtése hazai 

gyártású pajzsbiztosítással rendelkezett, és 

1987-ben Ármin bányán használtak először 

elektrohidraulikus pajzsvezérlést. A 40-es 
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években mélyített padragi Szkyp aknánál 

alkalmazták Magyarországon először a 

cementálásos aknamélyítést. Jelentős újítás 

volt az utolsó évtizedekben a főteszén 

omlasztásos technológia kidolgozása, és 

gépi berendezéseinek tökéletesítése is. 

 

A korszerű berendezések, új technológiák 

bevezetéséhez szakmájukat szerető és értő 

fizikai és műszaki dolgozókra volt szükség, 

akik itt a kezdetektől rendelkezésre álltak. 

 

Meg szeretnék említeni néhány vezető és 

műszaki szakembert, akik különösen 

sokat tettek az ajkai bányászatért. 

Elsőként említeném Wiesner Raimund 

bányamérnököt, akinek nevét méltatlanul 

kevesen ismerik, pedig a kezdetekkor 10 

éven keresztül ő volt az első bányavezető. 

Tevékenységéért Ajkán 1883-ban 

díszpolgári címet kapott. 1881-ben 

Riethmüller Ármin szolgált mellette 

bányatisztként, aki végig járva a ranglétra 

minden fokát lett a legendás hírű ajkai 

bányaigazgató. A következő meghatározó 

személy Czekelius Günther, alias Bóday 

Gábor, aki 1924-től 1948-ig, benne 

csaknem 20 évig bányaigazgatóként 

szolgált Ajkán. A 40-es években 1954-ig itt 

praktizált Dr. Zambó János bányamérnök, 

aki különböző vezető beosztásokat töltött 

be, és később az NME rektora lett. Hansági 

Imre bányamérnök, akit a bányamérnök 

perekből is ismerhetünk, vizsgálati 

fogságból történt kiszabadulása után Jolán 

aknára helyezték főmérnöknek. Nevéhez 

fűződik az akkor igen rossz állapotú bánya 

körszerű termelési rendszerének 

kialakítása, ami révén később Jókai bánya 

néven az ország vezető aknái között 

szerepelt. Sajnos ő az 1956-os 

forradalomban betöltött szerepe miatt az 

ország elhagyására kényszerült. Feltétlenül 

meg kell említeni Ruzsinszky István 

főmérnököt, akinek nagymértékben 

köszönhető a bányászati múzeum létrejötte 

és Kozma Károly geológus mérnököt, aki a 

szakmai munkája mellett a bányászmúlt 

emlékeit lelkesen gondozta.  

 

Az ajkai bányászat kapcsán néhány szót 

szeretnék még szólni a bányász 

hagyományápolásról. Egy bánya nélkül 

maradt, zömében nyugdíjas bányász 

társadalomnak volt szakmájával 

kapcsolatosan nem maradt más lehetősége, 

mint annak értékeit megőrizni az utókor 

részére. Ez kötelességünk is, mert ha ezt mi 

elmulasztjuk, helyettünk ezt senki sem teszi 

meg. Úgy gondolom, hogy e témában 

nincsen szégyenkezni valónk, mert ez a 

tevékenység sokkal eredményesebb 

napjainkban, mint volt aktív korunkban, 

amikor még működtek a bányák.  

A hagyományápolást bányász társadalmi és 

civil szervezetek végzik, az Önkormányzat 

és a tagok anyagi támogatásával. A Bakonyi 

Erőmű Zrt. a munkát a Bakonyi Bányász 

Hagyományőrző Alapítványon keresztül 

anyagilag is támogatta. Sajnos ez a 

lehetőség az erőmű tulajdonosváltásával 

teljesen megszűnt. Nagy örömünkre 

szolgál, hogy az utóbbi néhány évben a 

Városi Művelődési Központ és Könyvtár 

támogat bennünket, részben, mint a 

Bányászati múzeum üzemeltetője, de önálló 

bányász témájú rendezvényeket is szervez. 

Ilyen volt a Bóday Gábor emléknap 2012-

ben, vagy az elmúlt években megvalósított 

bányász projektek, aminek keretén belül 

sok száz gyermeknek és felnőttnek 

biztosítottak lehetőséget szervezett 

formában a Múzeumban megtartott 

rendezvényeken bányászmúltunk 

megismerésére. 

 

Néhány eredmény az elmúlt évekből: 

-Bányásznapi és Borbála napi 

megemlékezések városi és helyi szinten  

- Bányász emlékparkok Csingerben, 

Padragon, emlékművek, táblák Bódén és 

Padragon 

-Bányász emlékszoba Bódén és Padragon 

-Az 1909-es szerencsétlenség áldozatai 

sírjainak gondozása Felső-Csingerben, 

Bódén és Csékúton, emléktáblák 

felhelyezése. 

-Riethmüller emlékülés megrendezése, 

veszprémi házára emléktábla felhelyezése. 

Sírjának felkutatása, helyreállítása és 

rendszeres megemlékezések tartása a 

veszprémi Alsóvárosi temetőben. 

-„A Czeki”, „A csingervölgyi bányászat 

kezdetei”, és a „Csingervölgy története, 

csingervölgyi történetek” c. könyvek 

kiadása. 
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-Szakestélyek, szakmai kirándulások 

szervezése, részvétel az OMBKE 

rendezvényeken 

-Bányász tábor szervezése gyerekeknek 

Csingerben 

-Működnek a bányász énekkarok, fúvós 

zenekar és a Bányász Kulturális Egyesület 

 

Ajkai Bányászati Múzeum 

Az helyi bányászat írott és tárgyi 

emlékeinek megőrzése hosszú távon a 

bányászati múzeumban történik. Ez a 

számunkra fontos létesítmény Ajkán a 

Molnár Gábor Parkerdőben az egykori 

Ármin akna területén található. 

Az 1904-ben üzembe helyezett Ármin 

szállítóakna 1959-ben befejezte működését. 

Az ajkai szénbányászat 100. évfordulóján, 

1965. augusztus 6-án Dr. techn. Faller Jenő, 

a soproni Központi Bányászati Múzeum 

igazgatója nyitotta meg az Ármin akna 

épületeiben létrehozott múzeumot. A 

kiállítóhely volt hazánk első szabadtéri 

skanzen jellegű műszaki emlékmúzeuma. 

A szállítóakna bányászati múzeumként való 

megtartását az a szörnyű bányakatasztrófa 

is indokolttá tette, amely itt az aknában, 

illetve alsó aknarakodóján történt. 1909. 

január 14-én a légaknában keletkezett 

bányatűz füstgázaiban 55 csingervölgyi 

bányász vesztette életét. 

1978-ban a múzeumot egy 55 méter hosszú 

bemutató táróval bővítették. 1983-ban az 

akkori múzeumi épületeket az itt elhelyezett 

tárgyakkal együtt ipari műemléknek 

nyilvánították. 

Az intézmény üzemeltetője és fenntartója 

1993-ig a bánya, 1994-től a fenntartó Ajka 

Város Önkormányzata, üzemeltetője a 

Nagy László Művelődési Központ és 

Könyvtár. Vezetője az intézmény szakmai 

igazgatója.  

 

 

 
 

 

A múzeum 2010-ben, 2014-ben és 2018-

ban megújult és új épülettel is bővült. A 

fűtési rendszer átalakításával lehetővé vált, 

hogy egész évben nyitva állhat az 

érdeklődők előtt. Az eddig külön épületben 

elhelyezett őslény és kőzettár a főépületben 

került elhelyezésre. 
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Múzeumunk bemutatóhelyei az 

alábbiak: 

-Fogadó épület az őslény és kőzettárral 

-Gépház 

-Aknaház az aknatoronnyal 

-Transzformátorház (kiállító terem) 

-Kovácsműhely 

-Udvar a gépparkkal és a bányabalesetben 

meghaltak emlékműveivel 

-Bemutató táró 

A fogadó épület előterében Szent Borbála 

szobra mellett az ajkai szénbányászat 

kiemelkedő személyiségeinek kerámia 

domborművei láthatók. A 80 fő 

befogadóképességű nagyteremben 

lehetőség van vetítettképes előadások, 

múzeumpedagógiai foglalkozások tartására 

és időszakos kiállítások rendezésére. A 

főépület oldalszárnyához kapcsolt két 

teremben a több, mint ezer darabos ásvány, 

kőzet és ősmaradvány gyűjtemény 

tekinthető meg. 

A gépházban két gőzgép található eredeti 

helyén és formájában. Az egyik egy 1903-

ban készült ikerdugattyús gőzgép. Ez az 

aknaszállító berendezés hajtására szolgált 

és az aknaüzem befejezéséig, 1959-ig 

működött. A másik egy egyhengeres 

dugattyús gép, 1904 és 1926 között a szenes 

csilléket továbbította a Csinger-völgyben 

épült szénosztályozóhoz. A gépházban 

elhelyezett vitrinekben a bányamérés, 

világítás és bányamentés eszközei láthatók. 

Az aknatornyot, amely eredetileg fából 

készült, 1912-ben cserélték le acél 

szerkezetre. Ma is eredeti állapotában 

látható. Az aknaház külső falán helyezték el 

az 55 bányász áldozat nevét feltüntető 

emléktáblát. 

A transzformátorházban eredetileg az ajkai 

bányászat múltját bemutató kiállítást 

rendeztek be. Ez az épület állapota miatt 

jelenleg nem látogatható. Sajnos ugyanez 

mondható el a korabeli szerszámokkal és 

berendezési tárgyakkal felszerelt 

kovácsműhelyről is.  

A 3000 m2 udvaron kialakított bányagép-

skanzenben a külszínen és a bányában 

egykor használt mélyfúró, aknamélyítő, 

vízemelő, és fejtésbiztosító eszközöket, 

szállítóberendezéseket, rakodógépeket, 

fejtési gépeket állítottak ki. A bányász 

áldozatok emlékére készített két kopjafa is 

itt került felállításra. 

A bemutató táróban a látogató a 

bányászatban alkalmazott vágatbiztosítási 

megoldásokkal, acél és fémtám biztosító 

szerkezetekkel, bányászati kisgépekkel és 

kéziszerszámokkal ismerkedhet meg.  

A múzeum az ajkai bányászat múltjával 

kapcsolatos nagyon gazdag dokumentum 

gyűjteménnyel is rendelkezik. 

 

A látszólag jó tárgyi feltételrendszer 

ellenére az utóbbi években a kiállítóhellyel 

kapcsolatosan problémák merültek fel. 

Ezek egy része szakmai, másik része 

elsősorban az intézmény 

alulfinanszírozottságából adódott. Az 

elmúlt években a pályázatokból történő 

fejlesztések a bányász szakma szinte teljes 

kizárásával készültek. Ennek köszönhetően 
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a kiállítások személytelenné váltak és eltűnt 

azokból a bányász, mint ember. Mivel a régi 

épületek állagmegóvására nem fordítottak 

elég figyelmet, a trafóházat és a 

kovácsműhelyt azok állapota miatt be 

kellett zárni, és az ott elhelyezett kiállítási 

tárgyak nagy részét raktárban kellett 

elhelyezni. A múzeumban 3 fő teremőrt 

foglalkoztattak, akiknek feladata volt az 

„udvaros”, és a fűtési teendők ellátása is. 

Mivel nem volt hosszú időn keresztül jelen 

lévő szakmai vezető sem, a munkavégzések 

nagyon esetlegesek voltak. Megfelelő 

személy hiányában a múzeummal 

kapcsolatos adminisztrációs 

tevékenységeket is elhanyagolták. 

 

A város bányász szervezetei és a Múzeumi 

Tanácsadó Testület folyamatosan 

kifogásolta a múzeum egyre romló 

állapotát, amit egy 2021 évi szakmai 

ellenőrzés is megerősített. Mindezek 

hatására a fenntartó az elmúlt év 

augusztusától kinevezett egy szakmai 

vezetőt a gyűjtemény gondozására, és az 

elvégzendő feladatok irányítására. 

  

A múzeum megújítása érdekében 

megfogalmazásra kerültek a 

legfontosabb feladatok: 

-Szükséges épületfelújítások elvégzése 

-A kiállítótereket úgy kell átalakítani, hogy 

a bányász, mint ember tevékenységének 

bemutatásán keresztül újra visszakerüljön a 

múzeumba. Ezt a célt az állandó kiállítások 

mellett időszakos, tematikus kiállításokkal 

szeretnénk elérni. 

-A kültéri kiállító tér és a múzeum 

környezetének takarítása, felesleges 

növényzet eltávolítása 

-Az udvaron és a bemutató táróban 

elhelyezett, és elhanyagolt állapotban lévő 

gépek, berendezések felújítása, állagának 

megóvása. 

-Kiállított tárgyak feliratozásának 

felújítása, meglévő QR kódos rendszer 

kiterjesztése. 

-Az ajkai bányászattal és a bányászati 

tevékenységekkel kapcsolatos filmek 

bemutatására alkalmas rendszer létrehozása 

a főépületben. 

-Múzeumi ismertető és reklám anyagok 

készítése, önálló honlap szerkesztése és 

működtetése. 

A megfogalmazott feladatok közül 

néhányban már sikerült eredményeket is 

elérni. Közülük ki kell emelni a kültéren 

elhelyezett gépek berendezések felújítását. 

A jelentős ráfordítást igénylő felújító 

munkákhoz szükséges anyagok és eszközök 

beszerzésére sikerrel pályáztunk. 

Az elmúlt év őszén a társmúzeumunk ötletét 

is felhasználva meghirdettük a ”Fogadj 

örökbe egy bányagépet” felhívást. Ennek 

keretében a jelentkezővel együttműködési 

megállapodást kötünk. Ebben ő vállalja az 

örökbefogadott gép külső felújítását, 

rendszeres állagmegóvását. Cserébe a neve 

vagy logója felkerül a gép ismertető 

táblájára.  

A felhívás rövid idő alatt sikert hozott, és 

jelenleg 13 db gépet fogadtak örökbe a 

segíteni szándékozó látogatók. Közülük 

már néhány el is készült, köztük egy 

korábban nagyon rossz állapotba került 

faalvázas palackszállító csille, fotója alább 

látható: 

 

 

 
 

Reméljük, hogy a gazdag és értékes 

kiállítási anyaggal rendelkező Ajkai 

Bányászati Múzeum megújulva még sokáig 

hirdeti szép szakmánk eredményeit és állít 

emléket az egykor volt ajkai és környékbeli 

bányászatnak és az itt dolgozó 

bányászoknak. 

 

Jó szerencsét! 

 

Horváth Károly 

bányamérnök, múzeum szakmai vezető 
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ÉLETUTAK - Dr. Farkas Ottóné Dr. Mayr Klára 
(vasokleveles kohómérnök, egyetemi oktató, műszaki egyetemi doktor, a műszaki tudományok 

kandidátusa, PhD, nyugdíjas egyetemi docens, az OMBKE-nek 71 éve tagja, 13 éven át 

tanszékvezető egyetemi docens a Miskolci Egyetem Kohómérnöki Karán) 

 

 

Van, akiké zökkenőmentesen sima, van, 

akiké göcsörtös, van, akiké békés, nyugodt, 

van, akiké háborúktól, világégéstől tarkított 

és van, akiket tervszerűség, szakmai 

tanulás, sikeres munkateljesítmény, boldog, 

kiegyensúlyozott családi élet kísérte, de 

van, akikét a sors mindezekkel nem, vagy 

csak szűkmarkúan, időszakosan 

ajándékozta meg. Nekem -közeledve 92. 

életévemhez- mindezekből jutott, hol 

rövidebb, hol hosszabb, hol pedig teljes 

időszakra. 

 

 Négy-gyermekes családba 

születtem ötödik, utolsó gyermekként 

Szekszárdon, 1930.06.21-én. Édesapám 

Mayr Aladár (sz. 1886) kereskedelmi 

felsőiskolát végzett. Könyvelő, ill. 

cégvezető alkalmazott tisztviselő volt, 

rendszerint magánvállalatoknál. 

Családosként első házasságából 4 gyermeke 

született, közülük egy néhány évesen 

meghalt. Fiatalon megözvegyült. 

Tüdőgyulladásban meghalt felesége után 

főként az élő 3 gyermeke anyapótlására 

vette feleségül Göbölös Ilonát (sz. 1896), a 

faddi kántortanító lányát, aki mindvégig 

háztartásbeliként gondozta, nevelte az első 

házasságból született 3, majd később saját 

szülésű fiát és lányát, azaz Feri bátyámat és 

engem. 3 féltestvérem és a köztem lévő 

nagy korkülönbség miatt keveset voltunk 

együtt élő család gyermekkoromra 

visszagondoló emlékeim szerint. Közülük a 

legidősebb jogász-doktorként 

minisztériumi tisztviselő, másikuk 

magánprakszist folytató fogtechnikus, 

harmadikuk -a lány- postamesternőként 

önállósodott. Mi, a második házasságban 

élő 4 személy, apám munkavállalásai 

szerint Mözsön, Pécsett, az erdélybeli 

Margittán, majd Sátoraljaújhelyen éltünk. 

Ez a helyileg sokféleség meghatározta 

gyermekkoromat, iskoláimat, 

tanulmányaimat és 10 éves koromtól a 

szüleimtől távol, anyahiányban, apai 

tanítónő nagynénémnél Nagyváradon 

töltött 18 életévemet. 

 6 évesen Pécsett, 1936-ban 

kezdtem elemi iskolába járni, naponta 

gyalogolva egy a város peremén fekvő 2 

szoba, konyhás bérházi lakásunkból jó 

félórányi gyalogtávolságból, egyedül a 

Mária utcai elemibe. Bár villamos járt az 

útvonalon, de azzal utazni nem futotta apám 

tisztviselői fizetéséből. Sokszor dideregve, 

átfázva érkeztem a Mária utcai iskolám 

tantermébe, miközben láttam, hogy Zsolnai 

Zsuzsa osztálytársnőmet, a Zsolnai 

majolikagyár családtagját naponta 

lovashintó hozza az iskolánk elé. 

Tanulmányaim jól mentek, sokszor 

besegítettem otthon, hangosan latint tanuló 

gimnazista bátyámnak a propozíciók és a 

latin szavak súgásával, amikor apánk 

esténként kikérdezte napi tanulmányi 

penzumát. (Apánk fiatalkori tífusz-

betegségének okán nagyothalló volt.) 

 1940-ben, az általános iskola 4. 

osztályának befejezésekor Apánk úgy 

határozott, hogy a Magyarországhoz 

visszacsatolt Erdély, mint szülőföldje 

hazahívja, ott élő tervérei is hazavonzották. 

Ennek megvalósítására megpályázta a 

Margittán települt Melk-i (ausztriai) 

uradalom könyvelői és egyben gazdatiszti 

állását, melyet el is nyert. Ennek 

megvalósítása hozta a Pécsről Margittára 

költözés vasúti vagonban utaztatott 

ingóságainkkal való áttelepülését az 

apátságtól kapott szolgálati lakásba, a város 

peremén, a vízhajtású malom melletti folyó 

partjára. Én ezt a helyszínt csak egy évvel 

később láthattam, mivel Margittán nem volt 

középiskola, így én Nagyváradra, apám 

özvegy tanítónő nővéréhez kerültem 

elhelyezésre és középiskolába, bátyám 

pedig Szilágysomlyóra gimnáziumi 

tanulmányai folytatására és annak 

internátusába bentlakó diákként. Ezzel 

együttélésünk és testvéri napi kapcsolatunk 

megszakadt, csak az iskolai karácsonyi és 

nyári szünidőkben találkoztunk otthon 
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Margittán anyánkkal és egymással. Apánk 

az uradalomban betöltött számos 

feladatának ellátása okán szinte csak 

éjszakára hazajáró volt. Anyánk dolgos 

napjait az egyedül fenntartott háztartás, 

állatok nevelése, kertészkedés kötötte le. Ily 

módon a családi kötelék szünidei 

találkozásokra sorvadt, nekem 

Nagyváradról vonattal Margittára és 

visszautazásokkal fűszerezve. A 

nagyváradi középiskolai (polgári) 4 

osztályát jeles tanulmányi eredménnyel 

zártam. Ezen négy év alatt iskolai teendőim 

mellett – időközben nyugdíjba vonult 

tanítónő nagynéném, pótanyám betegsége 

miatt mindkettőnk ellátási teendőit 

magamra vettem. Bevásároltam, főztem, 

mostam, takarítottam napi rendszerességgel 

az iskolai házifeladataim, tanulásom 

mellett. Az iskola sok memoriter anyagot 

követelt, versek, könyvek felmondásával, 

melyekre sok időt kellett fordítanom. 

 Iskolai kiadásaim részbeni 

fedezésére kézi kötést (pulóverek, 

kardigánok) vállaltam egy kötödei üzletben, 

melyeket általában rövid határidőre kellett 

teljesítenem. Így a sok memoritertanulás és 

a kötés összekapcsolódott egyéb házi- és 

iskolai munkámmal. Ezalatt az évek alatt 

tanult versek, ifjúsági regényszövegek igen 

tartósan elraktározódtak 

agytekervényeimben, mivel 80 év 

távlatából, ma is szó szerint idézni tudom 

némelyiket, pl. a TV-ben hallva együtt 

mondom az előadóval. Ennek a 

memóriagyakorlásnak később, egyetemi 

tanulmányai során is jó hasznát vettem, 

főként a nem műszaki tantárgyak vizsgáira 

készüléskor. 

 A polgári iskola négy osztályának 

sikeres befejezése felvetette a „hogyan 

tovább” kérdést. Hamar eldöntöttem, hogy 

a négy tanéves líceumban folytatom 

tanulmányaimat és tanítói pályára lépek 

majd annak elvégzése után. A nagyváradi 

leánylíceum szigorú iskola hírében állott, 

ahol sokat követeltek a tanulóktól, de igen 

jól képzett tanítónőket bocsátottak ki a 

város és vidéki környezetének iskoláiba. 

Sikeres felvételi után lettem a líceum első 

osztályos tanulója 1944 szeptemberében, 

miközben Európában dúlt a II. világháború 

és a korábban Magyarországhoz csatolt 

észak-Erdélyt a háború kimeneteleként az 

orosz hadsereg lövöldözése és bevonulása 

után ismét Romániához csatolták. A háború 

borzalmai egyrészének átélése mellett fenti 

tény megpecsételte további életemet és 

tanulásomat. Mint az anyagországból 1940-

ben betelepültek, igen hátrányos helyzetbe 

kerültünk. Iskolai tanulmányaim 

folytatására nem adtak lehetőséget sem a 

nagyváradi líceumban, sem másutt. Apámat 

egy napon két policáj bekísérte a helyi 

rendőrségre. Napokig nem kaptunk hírt 

felőle és ettől számítva 3 éven át, 1949-ig 

nem láttuk őt. Rebesgették az ismerőseink, 

hogy a rendőrség a román-magyar határon 

áttoloncolta Magyarországra abban az 

egyetlen öltözetben, ami rajta volt a 

letartóztatásakor. Hónapok múlva kaptunk 

postai úton levelet tőle, melyben nagyon 

szűkszavúan és körül írva (a cenzúra miatt) 

értesítette édesanyámat, hogy elsőszülött 

jogász doktor fia segítségével 

Sátoraljaújhelyen a Földhivatalban kapott 

állást. Kivett a városban egy 2 szobás 

bérlakást és oda vár bennünket. A sokkoló 

hírt még az is tetézte, hogy a gimnázium 8. 

osztályában Szilágysomlyón tanuló bátyám 

életveszélyes körülmények között hason 

kúszva egy éjszaka Magyarországra szökött 

a zöld határon át, mivel őt is, mint engem, 

kitiltották az iskolából bevándorolt magyar 

volta miatt. A határtól Budapestre gyalogolt 

féltestvér bátyánkhoz, nála oltalmat 

remélve. Bátyánk őt is álláshoz juttatta, 

miután érettségit tett és kisegítő tanítónak 

egy vidéki iskolába került. Ő sajnos sosem 

szeretett tanulni, és bár diplomát 

szerezhetett volna, megmaradt élete végéig 

tanítónak, kollégiumi nevelőtanárnak, majd 

háromszori nősülés és két lánygyermeke 

apjaként nyugdíjas pedagógusnak 

Budapesten, majd Érden lakva. 

 Az én sorsom anyámmal kettesben a 

totális kilátástalanság és anyagi 

bizonytalanság útjára jutott Margittán. Egy 

idő után repatriálási kérelmünket adtam be 

1945-ben a bukaresti 

külügyminisztériumba. Csekély román 

nyelvtudásommal segédtanítónak 

jelentkeztem és dolgoztam Margitta 

környéki vidéki, majd nagyváradi kültelki, 

igen szegény sorsú általános iskolás 

gyerekek magyar nyelvű iskolájában. 

Naponta több kilométert gyalogoltam a 

nagynénémnél lévő szállásom és az iskola 
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között. Persze román nyelvórákat is kellett 

tartanom, melyekre naponta este otthon 

készültem fel. Néha hiba is csúszott a 

táblára írt román szövegembe. De megható 

volt ezeknek a társadalom perifériájára 

szorult gyerekeknek a ragaszkodása 

hozzám, a 17-18 éves magyar 

tanítónénihez. Ekkor még kb. harminc 

magyarnyelvű általános iskola funkcionált a 

városban. Jó 10 évvel később, 

odalátogatásomkor csupán egy. Ebben 

tanított két volt osztálytársnőm a líceumból. 

Őket engedték tanulmányaik befejezésére 

anno, mert ők nem betelepült, hanem 

bennszülött magyarok voltak. 

 Keserves évek után – anyám 

egyedül Margittán vagy vidéki apai 

rokonoknál, én segédtanítóként 

Nagyváradon, vagy éppen más 

kistelepülésen élve - vártuk Bukarestből a 

repatriálási engedélyt. Végtelennek tűnő 

idő után Pauker Anna miniszteri biztos 

aláírásával megkaptuk 1949-ben. Előírták, 

hogy ingóságainkkal együtt (mennyi 

bútorral, hány darab ágyneművel, stb.) 

magyar vasúti vagonba pakolhatunk, és 

mely szerelvénnyel hagyhatjuk el Romániát 

Sátoraljaújhelybe irányuló 

marhavagonokból álló vonattal. Túléltük 

ezt is, de örök életünkre belénk települt a 

fájdalmak emésztő gondja.  

 1949-ben szálltam ki a vasúti 

marhavagonból a sátoraljaújhelyi magyar 

vasútállomáson – mivel a város másik 

állomását a település egyrészével 

Szlovákiához csatolt a nemzetközi politikai 

döntés. Elindultam az ismeretlenben és 

rátaláltam évek óta nem látott apámra a 

Földhivatali irodájában. Szem nem maradt 

szárazon. Aztán siettünk a vasútállomáson a 

vagonban várakozó anyámhoz. Majd a 

költözködés következett az üresen tátongó 2 

szobás bérelt lakásba és a berendezkedés. 

 További sorsom immár ismét a 

„hogyan tovább” mezsgyéjére jutott. 

Másfél osztály líceumi tanulmányaim és az 

ezt bizonyító irataim, 10 számjeggyel 

osztályozott (10 a kiválóság felső határa, 5 

a bukás határa volt) eredményeim arra 

bíztattak, hogy próbálkozzam a 

továbbtanulással, illetve a líceumi 

tanulmányok befejezésével. Ilyen iskola 

legközelebb Sárospatakon volt, 10 km-re 

lakóhelyünktől, mely kisvasúttal, valamint 

MÁV vonattal is megközelíthető. 

Személyes megkeresésemre az iskola 

igazgatója és tanárai őszinte együttérzéssel, 

készséggel fogadtak és kialakították további 

iskolai sorsom menetrendjét. Felvettek és 

levizsgáztattak magántanulóként a 

befejezetlen nagyváradi iskolaévem 

lezárásaként, majd vizsgáim letétele után 

hivatalos nappali tagozatos, 4. évfolyamos 

hallgatója lettem a líceumnak. 

Visszazökkent normális életem napi 

vonatozással, tanulással, érettségire 

felkészüléssel telt, melyet kitüntetéssel és 

pénzjutalommal is abszolváltam 1950. 

júniusában. Osztálytársaim zöme, főként a 

lányok tanítói állásokra pályáztak a 

városkörnyéki településekre. Én 

továbbtanulásról ábrándoztam, bár tudtam, 

hogy apám hivatalnoki keresetéből ennek a 

vágyamnak anyagi támogatására nem 

számíthatok. Végül is jelentkeztem és a 

felvételi elbeszélgetés, valamint tanulmányi 

eredményem alapján felvételt nyertem 

Miskolcra, a Nehézipari Műszaki 

Egyetemre, amely az 1952-ben Sopronból 

Miskolcra telepített Bánya- és 

Kohómérnöki Karból, valamint az 1949-

ben alapított Gépészmérnöki Karból állt. A 

kezdeti években a városban provizórikusan 

elhelyezett épületekben folyt a tanítás és a 

hallgatók szálláshelyének kialakítása. 

Egyidejűleg megindult az egyetem 

épületeinek helykijelölése, majd 

gyorsütemű építése a városcentrumon kívül 

fekvő Dudujka völgyben, a korábban 

marhalegelőhelyként hasznosított szép 

zöldövezeti környezetben. Kezdetben a kb. 

100 méter hosszú tanulmányi épület, majd 6 

négyszintes diákszálló kollégium, később 

több tanulmányi épület szolgált a kezdetben 

3 műszaki karral, ma már 8 karra bővült 

jogász, bölcsész, közgazdász, 

egészségügyi, zeneművészeti karokkal 

rendelkező, évente kb. 10 000 hallgatót 

befogadó intézmény. 

 Négyéves tanulmányi időmet 

tökéletesen lekötötte a sokféle, számomra 

ismeretlen műszaki, matematikai, kémiai 

tantárgy ismeretanyagával való 

ismerkedés, a félévi vizsgákra felkészülés 

(5 vagy 6 vizsga letétele 4 hét alatt), a 

tanulókörökhöz kötött tanulmányi rend és 

fegyelem, a kollégiumi lányszállás 

szobánként 4, majd 3 fős létszámához 
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igazodás, stb. Nehézséget azonban mindez 

nem igazán jelentett. Ösztöndíjat kaptam, 

ebből menzai napi ebédjegyet vettem, a 

többi étkezést takarékosság végett a helyi 

boltban vásárolt friss kenyérrel oldottuk 

meg, főként mi lányok, hogy egy-egy 

harisnya vásárlására összegyűjtsünk pénzt. 

Nagyon szerény ruházatunkat a kékszínű 

egyenköpennyel takartuk, amely a 

laboratóriumi gyakorlatokon is jól szolgált, 

védett és takart. Voltak kiemelt ösztöndíjas 

hallgatótársaink, főleg a szakérettségizett, 

szociális helyzetüknél fogva rászorultak, 

akik tankönyvsegélyt és pl. rajzfelszerelést, 

körzőkészletet is kaptak. Ezeket szívesen 

kölcsönadták olyanoknak a közös 

rajzórákon, mint én is, akinek nem telt 

logarlécre és egyéb felszerelések 

vásárlására. A tantárgyankénti nyomtatott 

jegyzetek megvásárlása viszont szinte 

elengedhetetlen volt a gyakori zárthelyikre, 

valamint a félévvégi vizsgákra való 

felkészüléshez. A vaskohász szakon 

hallgatók tanulókörébe pl. a mi 

évfolyamunkon 3 lány és 20 fiú tartozott. 

Természetes, családias, baráti kapcsolatban 

éltünk, bár a fiú kollégisták kevés 

szabadidejüket másként szervezték (pl. 

kocsmalátogatással), míg a lányok 

ruhaneműik mosásával, szobájuk 

rendezgetésével, családi levelezéssel 

töltötték. Úgynevezett szórakozásra, 

kikapcsolódásra szinte nem került sor, a 

városcentrum távolléte miatt sem. A 

könyvtári olvasás jelentett időnként 

kulturális tevékenyéget. Voltak esetenként 

helyünkbe hozott kultúrműsorok, pl. egy-

egy ismert színész szavalóestje, énekes 

programja, ezekre ingyen elmehettünk a 

kollégiumi épületek alsó szintjén lévő 

termekbe. 

A tanulás és a vizsgákon megfelelés, jobb 

osztályzatok szerzése központi célunk 

volt. Egy-egy neves professzornál tett 

vizsgánk érdemjegye sokáig beszédtéma 

tárgyát képezte. A jobb érdemjegy 

szerzéséért esetenként ismételt 

vizsgalehetőséget kértünk, pl. Verő, Geleji, 

Diószeghy professzoroknál. Utóbbi 

oktatónk előadástémái engem érdekeltek és 

kezdtem a tüzeléstan, kohászati kemencék 

témakört megkedvelni. Harmad- és 

negyedévesen demonstrátor lettem a 

Tüzeléstani Tanszéken és kevés 

szabadidőmben bedolgoztam a 

laboratóriumok berendezésébe, kis 

kutatóhelyek létrehozásába, hallgatói 

labormérések előkészítésébe. Mindez 

felkészített arra, hogy diplomám 

megszerzése után megpályázzak egy kezdő 

oktatói, tanársegédi állást. 

Záródolgozatom (diplomatervem) 

témáját Diószeghy professzortól kértem 

és kaptam, egy 42 egységből álló 

generátorgáz telep tervezését számításokkal 

és rajzzal kivitelezve. Ehhez ismeretek és 

tapasztalatok szerzése céljából a Csepeli 

Acélművek Generátorgáz üzemében 

töltöttem gyakorlati időmet, noha a korábbi 

tanévek utáni nyári szüneteiben a Lenin 

Kohászati Művek Siemens-Martin 

Acélműjének kémiai 

gyorslaboratóriumában dolgoztam egy-egy 

hónapot ingyenes gyakornokként. Itt az 

energetikai gyáregységbe is be-bejártam 

tüzeléstani ismeretek szerzése céljából. 

Záródolgozatomat és államvizsgámat 

1954 szeptemberében abszolváltam, 

amikor már pályázatom és szóbeli 

meghallgatásom alapján felvett egyetemi 

tanársegéd voltam a Tüzeléstani 

Tanszéken Diószeghy professzor akkor és 

több évig egyetlen beosztott oktatójaként. 

Vaskohómérnöki oklevelem jó (négyes) 

minősítésű lett, száma 11/1954 (NME 

Miskolc). 

 Ettől kezdve indult el velem a 

nagybetűs életem, bár amit előtte megéltem, 

elég lett volna már egy érettkorú felnőttnek 

is. A korábbi tanítói pályatervem egyetemi 

oktatóként nem esett messze egymástól, de 

minőségében, követelményeiben óriási 

különbséget jelentett. 

A tanszék ekkor még provizórikus 

elhelyezésben funkcionált a hosszú 

tanulmányi főépület kémiai 

mellékszárnyának földszintjén. Két évvel 

később települhettünk végleges, ma is 

jellemző helyünkre, a „C” épület 4. 

emeletére. Akkor ez a hely csak 

gyalogosan, lift nélkül volt megközelíthető. 

Emiatt hetekig, ruháskosárba pakolva 

hordtuk laboratóriumi, könyvtári, irodai 

holmiainkat új helyünkre. Csak évekkel 

később épült lift ebbe az épületbe ezirányú 

törekvéseink, küzdelmeink árán. Egyidőben 

lett vezetékes földgáz is az épületben. 

Innentől kezdve lett lehetőségünk a 
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gáztüzelésű berendezések (égetők, kísérleti 

kemencék) kutatására. Munkám további 

kitartó tanulást, állandó készenlétet, 

szakmailag, lelkileg kissé stresszes 

életmódot követelt, állandó 

katedrakészültséget, a karórám mutatójának 

figyelését az óráim kezdete előtt, de 

figyelmen kívül hagyását a munkanapok 

végén, az esti hazamenetelek idején. 

Tekintve, hogy főnököm, Diószeghy 

professzor megszállott munkamániás volt 

(jó értelemben), ez azt jelentette, hogy 

minden nap reggel a 8 órai busszal érkezett 

otthonról és este a 20 órai busszal utazott 

haza családjához, azaz 12 órát töltött 

naponta tanszéki szobájában és a 

laboratóriumi kísérleti mérőeszközöknél, 

valamint előadótermekben. Ebéd utáni egy 

órás sziesztát iktatott be, mely alatt 

bezárkózva lepihent és tilos volt felzavarni. 

Mellesleg tipikus mérnök ember volt, aki 

tartósan mért, kutatott kísérleti 

berendezésein, és ehhez igazodó segítő, 

mérő munkatárs kellett. Ez lettem én, a 

kezdeti években hozzáigazodva napi 12 

órában. 

A kutatási témákat a Magyar Tudományos 

Akadémia (MTA) szerényen finanszírozta, 

főként a dologi kiadásokban, amennyiben 

elfogadta hivatalosan jóváhagyott évi 

munkaterv részeként. Ezek jellegükben 

égéselméleti, hőtani, kemenceszerkezeti 

témájú projektek voltak, melyekhez 

kutatási objektumokat a tanszéki 

laboratóriumok egyikében hoztunk létre, 

saját kezűleg építve és üzemeltetve. 

Alapvető gonddal járt, hogy a kezdeti 

években az egyetemvárosban nem volt 

vezetékes gáz. Emiatt szilárd 

tüzelőanyagokkal (szénnel, koksszal) 

végezhettünk kísérleteket. 

Évek után, a tanszék végleges területén 

értük meg, hogy vezetékes földgázt 

kaptunk, ami a gáztüzelésű kísérleti 

vizsgálatokra történő átállást jelenthette. 

Független, egyedülálló emberként ez a 

hosszú napokból álló életforma nem 

jelentett gondot, a kollégiumi szobám 

megvárt, bármilyen késő esete értem haza. 

De 1954 októberében kötött házasságom 

Farkas Ottó egyetemi tanársegéddel (a 

Vaskohászattani Tanszék oktatójával) kissé 

leszűkítette munkanapjaim hosszát. Bár 

házasságunk hivatalos volt, de valójában 

csak formai, azaz lakás híján nem járt közös 

életvitellel, csupán a lakásra váró egyetemi 

oktatók listájára való felkerülésre. Ezért 

továbbra is kollégiumi lakos maradtam, 

férjem pedig Miskolcon lakó szüleinél élt és 

járt be naponta az egyetemre dolgozni. Egy 

év után, 1955 végén kaptunk az egyetemi 

oktatók számára fenntartott glószi 

városrészben 1, majd évek múltán 2 szoba 

összkomfortos lakást, a 24 lakásos, 3 

lépcsőházas épületben. Itt lettünk felnőttek, 

majd szülők. Az itt töltött 15 év alatt számos 

családi, rokoni vidám és szomorú esemény 

részesei is. Az időigényes kutatómunkát 

ezentúl összhangba kellett hozni a családi 

kötelezettségekkel. 

 Mindemellett egyre sürgetőbbnek 

éreztem saját kutatási témák és publikációk 

produkálását, melyet 1961. évtől szóló 

adjunktusi, 1970-től pedig docensi 

kinevezésem is egyre több és nívósabb 

kutató és ehhez párosuló bel- és külföldi 

publikációs tevékenységet igényelt tőlem. 

Megkönnyebbülést jelentett, hogy a tanszék 

beosztott oktatóinak száma a kezdeti 1 főről 

(azaz rólam) lassan, de gyarapodott és 10 év 

múltán már 5 fő lett és maradt is, így a 

feladatok megosztódtak közöttünk. 

Időközben Diószeghy professzor 

megalapozta és létrehozta a 

Tüzeléstechnikai Kutatóintézetet (TÜKI), 

annak igazgatója lett és mellette jogilag 

nem lehetett főállású tanszékvezető 

egyetemi tanár is. Ezért ebbéli funkcióját 

1968-ban Dr. Antal Boza József, 

Moszkvában végzett kandidátus 

tudományos fokozattal rendelkező 

egyetemi docens vette át, s ezen tényekből 

kifolyólag 15 éven át tartó közös oktató és 

kutatómunkám véget ért, önálló útra tértem 

fokozatosan.  

 Egyéni kezdeményezésű 

kutatómunkáim alapvetően a földgázok 

lángvizsgálatával tapasztalható 

hőátadási, égéstechnikai témakörre 

vonatkoztak. Ehhez terveztünk és 

építtettünk a tanszék egyik 

laboratóriumában egy lángvizsgáló 

kemencét az Ózdi Kohászati Üzemek 

anyagi támogatásával, a Kohászati 

Gyárépítő Vállalat kivitelezésében. Ez a 

kemence és felszerelése adott lehetőséget 

sok éven át egyéni kutatómunkám 

megvalósításához éppúgy, mint kohó- és 
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gázmérnök hallgatóink gyakorlati 

méréseinek kivitelezéséhez. 

Bár a kezdetektől tartó tanszékvezető 

helyettesi teendőim változatlanul 

megmaradtak, sőt, bővültek az új 

tanszékvezető mellett, hiszen neki még nem 

volt helyismerete itthon és az egyetemen. 

Többéves moszkvai egyetemi, szakmai 

ismereteire támaszkodott, szilikátipari 

szakképzettségére alapozva oktatási 

tevékenységét. Így a korábbi évekből 

gyakorta rám háruló kohómérnök 

hallgatóknak tartott előadásaimra ritkábban 

volt szükség, viszont újszerű oktatási 

feladatot vállaltam a Bányamérnöki 

Karon tanuló gázmérnök hallgatók 

képzésében. Dr. Szilas A. Pál professzor 

felkérésére ennek az új ágazatnak a 

tantervében súlyponti helyet kapott a 

gáztüzelés, gáztüzelésű kemencék, kazánok 

témakörének oktatása, heti nagy 

óraszámban (4 óra előadás + 4 óra 

gyakorlat), és egyidejűleg már üzemekben 

dolgozó mérnökök egy részének gázipari 

szakmérnökké való átképzése levelező 

oktatási formában, a fenti nappali képzésű 

hallgatók tanterve és tananyagismerete 

analógiájára. Ezekhez új, gáztüzelésű 

laboratóriumi kutatóhelyeket terveztem, 

kiviteleztünk és tartottunk földgáztüzelésű 

kemencével lángvizsgálatokat, hasznos hő 

és veszteséghők mérési, számítási 

feladatokat, hőárammérleg felvételeket 

mért adatokkal. A hálózati és palackos 

földgázok folyamatos elemzését is 

bevezettük ipari megrendelésre is. 

Mindehhez anyagi támogatást műszerek 

beszerzésére nem, ill. alig kaptunk, így saját 

ötletek, manuális tevékenységek is bőven 

kellettek ehhez a feladathoz. Ennek 

velejárójaként diplomaterv feladatok 

(záródolgozatok) kiadása, azok üzemi 

mérésekkel való megszervezése, 

kivitelezése az üzemi helyszíneken éppúgy 

feladatom lett, mint az államvizsgáztatás 

gáztüzeléstanból, a szemesztervégi 

vizsgáztatás mellett. 

1967-től indított gáztüzeléstani 

oktatás a Bányamérnöki Karon tanuló 

gázmérnökhallgatók számára sokrétű 

feladatával sok munkát és sikert, örömöt is 

hozott számomra. A folyamatos katedra-

kész állapot fejlesztette, gyarapította 

előadói stílusomat, magabiztosságomat. A 

kislétszámú (10-15 fős) hallgatói 

évfolyamok kollegális, szinte szakmai 

baráti kapcsolat kialakulását eredményezte, 

mind a diákokkal, mind a bányászkar 

illetékes oktatóival, valamint bányász és 

gázipari szakemberekkel történt 

ismeretségek létrejöttét. Esetenként 

egyetemi doktori és kandidátusi 

disszertációk bírálói tevékenységét is 

magával hozta. Összességében az amúgy is 

többrétű oktatói munkámat előnyösen 

színesítette, gazdagította nyugdíjas éveim 

kezdetéig, amikor azt Dr. Szűcs István 

egyetemi docens, kandidátusi fokozattal 

rendelkező kollégám, régvolt kohómérnök 

hallgató tanítványom vette át. 

A Tüzeléstani Tanszéknek az 

Egyetemváros „C” jelű épület 4. 

emeletén való végleges letelepítése 

bekorlátozta nagyobb méretű, súlyosabb 

kemencék odatelepítését. Bár a 

lángvizsgáló kemence terhét elviselte az 

épület födémzete, további 

kemencebővítésre nem kerülhetett sor. 

Evégett égető problémaként éltük meg 

éveken át egy földszinten telepített 

kemence-műhelycsarnok hiányát. Az 

egyetem vezetőivel folyamatos 

konzultációban már Diószeghy professzor 

elkezdte egy ilyen létesítmény 

létrehozásának fontosságát forszírozni, míg 

nekem jutott az az örvendetes tény, hogy 

lett újonnan épült, földszinti, egyetemi 

műhelycsarnokban egy 

kemencecsarnokunk 1973-ban. Ezután ide 

telepítettük kísérleti kemencéinket, melyek 

jó szolgálatot tettek mind hallgatói mérési 

gyakorlatok végzésére, mind oktatók 

újszerű kutatómunkájának megvalósítására. 

A megfelelő energiaforrások, mint 

vezetékes földgáz, elektromos áram, sűrített 

levegő és a kiszolgálást segítő futómacska, 

a mennyezet alatt a füstgázelszívó-rendszer 

kisüzemi adottságokat jelentett 

munkánkhoz. Idővel mind előadási mind 

gyakorlati óráimnak száma megduplázódott 

a korábbiakhoz képest és emellett 

hivatalosan is tanszékvezetői megbízást 

kaptam, 1974-ben ideiglenesen, 1975-1987 

közötti években minisztériumi 

kinevezéssel. Ez a funkció számos egyéb 

járulékos tisztség betöltésére is kötelezett 

mind szakmai, mind társadalmi körökben. 

A stabilan 5-6 fős tanszéki oktatókolléga 
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helytállása, szakmai felkészültsége, egyéni 

kutatási tevékenysége, tudományos 

fokozatok szerzése erősítette, gyarapította 

tanszékünk szakmai hírnevét. Új feladatot is 

vállaltunk előbbi ipari kemencék 

tervezése, fejlesztése témakörben, 2 éves 

szakmérnökképzés formájában, levelező 

képzésként, üzemekben, kemenceépítő 

cégeknél dolgozó mérnökök továbbképzése 

számára. Ők havonta általában 3-4 napra 

jelentek meg személyesen előadásaink 

hallgatására és laboratóriumi mérések 

végzésére. Ilyenkor heti óraszámaink 

többszörösre nőttek, amelyhez időigényes 

felkészülésünk is párosult és a laboránsi 

segédszemélyzet helytállása is.  

Hasonló új feladatunk adódott a 

veszprémi Vegyészeti Egyetemhez 

kapcsolódó és igen hamar megvalósított, 

több mint két évtizeden át tartó 

környezetvédelmi szakmérnökök 

képzésében. Ezt a munkát a Kohómérnöki 

Karhoz tartozó Fizikai-kémiai Tanszékkel 

és ennek vezetőjével, Dr. Berecz Endre 

professzorral vállaltuk és abszolváltuk. 

Számos környezetvédelmi 

szakmérnök diploma szerzésének 

megvalósulásában volt részünk, 

előadásaink és laboratóriumi gyakorlataink 

tartása, vizsgáztatás, záródolgozatok 

konzultálása révén. Elismerését a 

veszprémi egyetem ezüstgyűrű 

adományozásával és elismerő oklevéllel 

nyilvánította ki, melyet a sokévi 

együttműködésünk végén adtak át a közös 

munkában résztvevő néhány miskolci 

oktatónak, így nekem is, 1991-ben. 

Oktatói munkám járadékaként 10 

éven át láttam el a Kohómérnöki Kar 

Diákköri Tudományos Tanácsának 

(TDK) elnöki tisztségét. TDK 

tevékenységet leginkább a szakma iránt az 

átlagnál igényesebb hallgatók folytattak, 

leginkább öntészeti, fémtani, 

képlékenyalakítási és tüzeléstani 

témakörökben, melyhez vállalkozó 

témavezető oktató is kellett, aki 

szabadidejéből áldozni akart és tudott a 

hallgatóval való egyéni foglalkozásra. Ezek 

a kapcsolatok rendszerint kutatómunkával 

és irodalomkutatással párosultak, majd 

dolgozatkészítéssel, -beadással, 

konferencián előadástartással jártak. De 

minőségi dolgozat születése esetén 

országos, valamint külföldi konferencián 

való részvételt is jelentettek. Ez az irányító 

témavezetői munka a hallgatónak éppúgy, 

mint az oktatónak sok siker és elismerés 

forrása lehetett. A Kar munkáját irányító 

mindenkori dékán is kiemelt figyelmet 

fordított erre a tevékenységre. Karunk 

éveken át tartósan élvonalbeli volt ebben a 

vonatkozásban, egyetemi viszonylatban. 

Az 1978-1985. között funkcionáló 

tanszékvezetőnk Dr. Antal Boza József 

éveken át tartó súlyos rákbetegsége 

következtében sajnálatos módon 

elhalálozott. Előtte több évig kórházakban, 

gyógykezelés alatt állt Budapesten és 

Miskolcon, amely tény folyamatos 

helyettesítési feladatot jelentett nekem mind 

a két Karon folyó oktatómunkámnak, mind 

a tanszék ügyvitelének terén. Heti előadási 

és egyrészben gyakorlati óráim, melyek 

főleg laboratóriumban végzett mérésekből, 

de párhuzamosan feladatok számszerű 

megoldásából álló tantermi helyszíneken 

folytak, igencsak megsokszorozódtak és 

helyileg is változtak. Emiatt esetenként a 10 

perces óraszünet arra is alig volt elegendő, 

hogy egyik helyszínről a másikra siessek, 

nem szólva az oktatási segédletek, pl. 

diavetítők és diaképek cseréjének 

szükségességére, ami a tanszéki helyszín 

közbeiktatását is igényelte. Így a szellemi 

kifáradást a fizikai teljesítmény 

kompenzálta. Én lettem a „mindig rohanó 

tanárnő” a rossz nyelvek szerint. 

Oktatómunkámmal 

párhuzamosan végzett tudományos 

kutatói tevékenységem és az ezzel 

párosuló publikációs munkám 1956-tól, 

azaz kohómérnöki oklevelem megszerzése 

utáni két évtől datálódik. Ekkor jelent meg 

nyomdán kiadott formában első egyetemi 

jegyzetem, mely tüzeléstani számítási 

példákat mutat be 146 oldal terjedelemben 

és amely a hallgatóink tüzeléstani 

felkészüléséhez, kemencetervezési 

feladataik elkészítésének segítését célozta. 

Népszerű is lett hallgatóink körében. Ezt az 

évek során 22 nyomtatott egyetemi 

jegyzet követte, némelyik társszerzésben, 

így az utolsó 2018-ban, 147 oldal 

terjedelemben, férjem Dr. Farkas Ottó 

professzor emeritussal közösen készítve, 

a „Nyersvasgyártás energetikai és ökológiai 

vonatkozásai” címmel, a Magyar Vas- és 
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Acélipari Egyesülés kiadói pártfogásának 

köszönhetően. Megjegyzem, hogy 

napjainkban a kis létszámú kohómérnök 

hallgatókra tekintettel gazdaságtalansága 

miatt évek óta nem történik egyetemi 

jegyzet nyomdai megjelentetése. 

Párhuzamosan a jegyzetírással 

kezdtem szakcikkeim és kissé később 

könyveim publikálását. Első szakcikkem 

1958-ban, a Kohászati Lapokban jelent 

meg (4 évvel diplomám megszerzése után) 

a „Füstgáz okozta korróziójelenségek” 

címmel az 1958. 10-11. szám 504-508. 

oldalán. Életem során ezt további 81 

magyar- és idegennyelvű szakcikk 

követte, többségük folyóiratokban és 

konferencia-kiadványokban jelent meg. 

Kutatási tevékenységem két 

meghatározó eredménye a tudományos 

fokozat megszerzésének hírnöke és egyben 

feltétele volt. 1972-ben benyújtott és 

megvédett egyetemi doktori cím elérésére 

irányuló kérelmem engedélyezése és az 

előírt vizsgafeltételeknek eleget téve a 

„Vizsgálatok földgáztüzelés optimális 

paramétereinek meghatározására” című 

disszertációt készítettem 117 oldal 

terjedelemben és védtem meg. Ezáltal 

lettem a műszaki egyetemi doktor cím 

tulajdonosa 1973 áprilisában. 

Hasonló témában folytatott kutatásaim 

eredményeképpen a Magyar Tudományos 

Akadémia önálló aspiránsaként végzett 

tanulmányaim, vizsgáim és disszertációm 

sikeres védése után nyertem el a műszaki 

tudományok kandidátusa címet. Ezt a 

disszertációmat 1979-ben, 141 oldal 

terjedelemben nyújtottam be a MTA 

Tudományos Bizottságának. Címe: „A 

távvezetéki földgázminőség ingadozása és 

ennek következményei a kohászati 

kemencék hőmunkájára” címmel. Ezt a 

tudományos fokozatot 1980 júniusában 

kaptam. Erre alapozva nyertem el később, 

1997-ben a Miskolci Egyetemen a PhD 

címet is. 

Némely szakcikkem társszerzésben, 

részben saját kutatásaim, másrészt 

kollégáimmal közösen végzett ipari 

megbízás teljesítéseként végzett 

kutatómunkáink szakmai tanulságainak 

rögzítéseként jött létre. Doktoranduszi 

tevékenységet folytató hallgatóimmal is 

publikáltunk közösen sok cikket a 

Kohászati Lapokban, majd freibergi, 

magdeburgi egyetemi kiadványokban, de 

például németnyelvű folyóiratokban is. 

 A könyvek és disszertációk 

publikálási listája 16 tételből áll, melyekből 

3 tankönyv és 13 szakkönyv jellegű. 

Lexikon kötetek írásában is részt vettem, 

ezekben szakmai szócikkeket írtam. 

Összesen több mint 2500 nyomtatott 

oldalnyi terjedelmet tesznek ki. Némelyik 

ezekből is társszerzőséggel született, avagy 

egy-egy nagyterjedelmű szakkönyvben 

egy-egy önállóan írt fejezet 

megfogalmazását jelentette számomra. 

Vannak publikációim, amelyek 

monográfiákként, ismeretterjesztő 

kiadványként láttak napvilágot. Ilyenek az 

egyetemi- és tanszéktörténeti, valamint 

jelentős személyek életútjáról írt és 

megjelent anyagaim. Ennek kapcsán 

említem meg tisztelt első tanszékvezető 

professzorom, Dr. Diószeghy Dánielről 

írott és közkinccsé vált kötetet, melyet 

halála után írtam és jelentetett meg 

könyvecske formában egyetemünk. Később 

ezt Dr. Antal Boza Józsefről írt hasonló 

egyetemi kiadású könyvecske követte.  

Megemlítem még, hogy bár 

tételszerűen nem rögzítettem, a 

publikációimat gyarapítják azok az 

előadások is, melyeket egyes ünnepi vagy 

búcsúztatási, avagy társadalmi 

rendezvények és szakmai összejövetelek 

alkalmából tartottam. Összességében 250 

tételből áll össze a publikációs listám. 

Egyoldalú megkeresésre, avagy 

kölcsönös kezdeményezésre létrejött, 

külföldi egyetemekkel, pl. a freibergi, a 

magdeburgi, az ostravai, a kassai, a 

moszkvai rokontanszékeivel kötött 

szerződéses kapcsolatok éveken át 

jelentettek mind oktatási, mind kutatási 

együttműködési feladatot, konferenciákon 

való részvételt, előadások tartását, közös 

publikálást, kölcsönös utazásokat, 

vendégelőadói tevékenységet. Az így 

kibővülő kollegiális kapcsolatok barátsággá 

is fejlődtek és hasznára váltak idegennyelv-

ismereteink gyakorlására. Ugyanakkor a 

levelezések sokszor terhelő feladatot is 

jelentettek, hiszen a hivatalos nyelv írásos 

gyakorlása egyszemélyes adminisztrátori 

tanszéki személlyel kezelve időigényes 

volt. Hasonlóan nehézkesen volt 
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megoldható a jegyzetek és a könyvek 

kéziratainak gépelése nyomdakész 

állapotra, határidőkhöz kötötten. A 

segédszemélyzet minimális (1 fős) létszáma 

néha gátat is szabott a gyors, de a minőségi 

munkateljesítményünknek. A „dolgozni 

csak pontosan, szépen, ahogy a csillag 

megy az égen” elvet szem előtt tartva néha 

konfliktusok is adódtak a feladatukat 

lazábban végző munkatársakkal. Ezeket 

humánusan, de erélyesen kellett kezelnem. 

Életutamhoz tartozik, ezért leírom, 

hogy 40 éven átívelő kohómérnöki és 

egyetemi oktatói munkámat néhány 

hivatalos elismerésképpen időnként 

kitüntetések is jellemzik. Így a 

jelentősebbek: 

 

 

- Oktatásügy Kiváló Dolgozója 1975. május 11. 

- Kiváló Dolgozó 1982. június 01. 

- Kiváló Munkáért 1988. november 15. 

- Signum Aureum Universitates 1990. június 30. 

- Solcz Vilmos emlékérem 1991. OMBKE 

- Centenáriumi Emlékérem 1992. OMBKE 

- Oklevél és a Környezetért emlékérem 1974-1994 

adományozó: Veszprémi Egyetem Rektora  

- Pro Facultato rerum metallicanum oklevél és érem 1995. szeptember 

adományozó: Miskolci Egyetem Bányamérnöki Kar 

- Kohómérnöki Kari Emlékérem 2001. szeptember 

adományozó: Miskolci Egyetem 

- Solcz Vilmos emlékérem 2001. OMBKE 

- Solcz Vilmos emlékérem 2011. OMBKE 

- Pro Natura Recreanda kitüntetés és emlékgyűrű 2004. szeptember 

adományozó: Veszprémi Egyetem  

- Aranyoklevél az 50 éves szakmai tevékenység elismerésére 2004. szeptember 

adományozó: Miskolci Egyetem 

- Elismerő oklevél 2005. OMBKE 

- Gyémántoklevél a 60 éves szakmai tevékenység elismerésére 2014. szeptember 

adományozó: Miskolci Egyetem 

- Vasoklevél a 65 éves szakmai tevékenység elismerésére 2019. augusztus 

adományozó: Miskolci Egyetem 

 

 Munkahelyi beosztásaim a Miskolci Egyetem Tüzeléstani Tanszékén: 

- 1952-1954 demonstrátor (egyetemi hallgatóként) 

- 1954-1961 egyetemi tanársegéd 

- 1961-1976 egyetemi adjunktus 

- 1976-1990 egyetemi docens 

- 1990-1993 meghívott előadó 

- 1956-1975 tanszékvezető helyettes 

- 1975-1987 és közben 1974-ben tanszékvezető 

- 1993-         nyugalmazott egyetemi docens 

  

 

 Társadalmi és szakmaival párosult 

tevékenységet a Magyar Tudományos 

Akadémia (MTA) Metallurgiai 

Bizottságának tagjaként 1980-2002 

között, majd 2002-től napjainkig 

Köztestületi Tagjaként láttam el. Sok 

aktuális téma megvitatásában, feltárásában, 

tanulmány készítésében vettem részt és 

utaztam sokat a megbeszélések helyszíneire 

(Budapestre, Dunaújvárosba, Ózdra, stb.). 

A Miskolci Akadémiai Bizottság kémiai, 

majd környezetvédelmi - közben a 

kohászati, valamint az energetikai - 

albizottságában több cikluson át 

tevékenykedtem. Az Energetikai 

Tudományos Egyesület (ETE) miskolci 

csoportjában nagyobb lélegzetű 

feladatokkal is elláttam már nyugdíjas 
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koromban is, pl. egyetemünk történetének 

és tevékenységének megírásával. Ez a 

több mint 100 gépelt oldalt kitevő írás az 

egyesület archívumát szolgálta teljesebbé 

tenni. Az OKKFT „A Tüzeléstechnika 

Fejlesztése” című alprogram tudományos 

tanácsának tagjaként 1981-1985 között 

eseti szakmai feladatokat láttam el.  

 Munkahelyemen az egyetem is 

ellátott időszakos társadalmi közösségi 

tisztségekkel. Így a Miskolci Egyetem 

Pedagógusok Szakszervezetében többféle 

funkcióban (5 féle leosztásban) 

tevékenykedtem. Ehhez járult az Országos 

Magyar Bányászati és Kohászati 

Egyesület tagjaként 1951-től napjainkig 

tartó tagsága és ezalatt egyetemi székhelyű 

funkciók, majd az OMBKE budapesti 

székhelyén működő Energetikai Bizottság 

tagjaként (3 fős bizottság volt) évekig 

ellátott feladatköröm aktív betöltése 

jelentette. A Miskolcról Budapestre 

utazgatás azonban az évek során nehézséget 

jelentett, valamint oktatói munkám órarendi 

kötöttségei miatt is gondot okozott. Négy év 

után a Bizottság megszűnt. 

 Jelentősek voltak még a különféle 

hazai üzemekhez (kohász, gépész, 

üvegipari, tűzálló anyagipari, 

porcelángyári, kokszolóműi, stb.) 

megbízásos kutatómunkák kivitelezése, a 

fennálló működési hibák kiszűrése, az adott 

kemence hőátadási, tüzelési rendszerének 

megjavítására irányuló tevékenységünk. 39 

ilyen esetben voltam résztvevője, időnként 

témavezetője ilyen munkáknak. Ezek 

rendszerint többnapos helyszíni méréssel 

párosultak, majd a mérésadatok és a 

megfigyelések kiértékelésével, zárójelentés 

írásával, a szerződés szerinti pénzügyi 

elszámolással jártak. Egyben ötleteket is 

adtak szakmai rendezvényeken előadás 

formájában történő ismertetésre, okulások 

levonására. Oktatótársaim aktívan vettek 

részt ilyen feladatok kivitelezésében, 

szaporítva ezekkel gyakorlati 

tapasztalataikat is. 

 Mai napig érezhető a két város 

közötti távolság miatt az OMBKE 

egyesületi munkájában való aktív és tartós 

részvételt okozó gond. Bár szakmailag jó a 

kapcsolatunk, a gyakoribb személyes 

részvételt ma már a Kohászati Lapok és az 

e-mail kapcsolat jelenti. Korunknál fogva 

az utazással járó találkozások számát egyre 

csökkentjük. Az egyetemünkön egyre 

kevesebb metallurgus szakirányú hallgató 

kis létszáma (esetenként csak 2-3 fő 

levelezős) miatt a korábban nyugdíjasként 

tartott tantárgyi előadásaink és 

doktoranduszok tantárgyi gondozóként való 

közreműködésünk mára már befejeződött. 

Így véget ért oktatói tevékenységünk. 

Esetenként publikálás, többször 

egyetemtörténeti cikkek írása és 

megjelenése a Kohászati Lapokban jelenti a 

kapcsolatot a szakmánkkal. Sajnos volt 

kollégáink, munkatársaink száma is egyre 

fogyatkozik, a még élőkkel időszakonkénti 

telefonbeszélgetéseink idézik fel az 

emlékezetünkben kedves, munkás éveket, 

az Alma Materhez tartozó kötődésünket. 

Szívet melengető, kedves esemény, amikor 

időnként a telefonunk csörgésével valaki 

régi tanítványunk jelentkezik, érdeklődik 

hogylétünk felől, netalán valamely 

publikációnk megjelenése után 

diszkurzusban cserélünk nézeteket. Ez az 

oktatói sors öröksége.  

 Volt aktív életutunkhoz az utazások 

is hozzá tartoztak. Világot látni, 

tapasztalatokat szerezni, szakmai témákban 

eszmét cserélni mindig kész voltam. A 

nyarankénti valamely külföldi országot 

megcélzó családi utazás kellemes, 

évenkénti kikapcsolódás volt, az 

idegennyelvek gyakorlásának is hasznos 

hozadéka. Rendszerint társasutakon vettünk 

részt családilag, melynek során sok európai, 

de ezen túlmenően távolabbi országokba is 

eljutottunk. Ezeknek, valamint néhány 

hivatalos kiküldetésünknek kapcsán, mind 

az öt földrészen jártunk, nyitott szemmel 

figyeltük más nemzetiségűek életét, 

szokásait, a gondolkodás módját, 

hozzáállását az ismeretlen emberek 

viselkedéséhez, érdeklődéséhez. Sok 

tanulsággal jártak ezek az utazások. 

 Végezetül, de nem utolsó sorban a 

szakember énem mellett feleségkénti és 

családanyakénti énemről is szót ejtek. Az 

1954 októberében Farkas Ottó egyetemi 

tanársegéddel kötött házasságom bár 

hivatalos, de csak formai volt, azaz nem 

jelentette akkor még az együttélést, csupán 

az egyetemi szolgálati lakásra várók 

listájára való felkerülés feltétele volt. 

Házasulás nélkül ugyanis reménytelen volt 
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lakáskiutalásra várni. Nekem a szokott 

diákszállói életvitel folytatása, férjemnek a 

miskolci lakosú szüleinél élés és onnan 

munkába járás megoldása maradt 

elfogadhatónak. Így fennakadás nélkül 

tölthettem napi 12 órákat a tanszéken és 

dolgoztunk Diószeghy professzorral 

szombatonként, néha vasárnap is estig. 

Egyetemünk oktatóinak a glószi 

városrészben fenntartott, 3 lépcsőházas, 23 

lakásos bérházában 1, 2 és 3 szobás lakásait 

lakták az oktatók, kb. 6-7 km távolságban 

az egyetemvárostól. Ez napi félórányi oda- 

majd este visszautazással járt. A lakások 

vaskályhával, szénnel fűthetők és vezetékes 

városi gázzal voltak ellátva. Ez utóbbi a 

vezetékes földgázra való áttérésig sok 

gondot okozott, mivel megfelelő nyomás 

híján a városi gázgyárban előállított és 

onnan vezetéken szállított kevert gáz 

rendszerint nem jutott el a fogyasztókig. Mi 

1955. év végén kaptunk itt kiutalt lakást, 

először 1, majd évek múltán 2 szoba 

összkomfortost. Családi kölcsönök 

segítségével nemsokára be tudtuk rendezni, 

lakhatóvá tenni, mivel bútorhoz is csak 

sorban állással, rövidebb-hosszabb 

várakozási idővel lehetett hozzájutni. A 

napi munkábajárást az itt lakóknak az 

egyetem célbusz járatással segítette, reggel 

és esete 1-1 járat ingyen szállított bennünket 

tanszéki munkahelyünkre és vissza. A lakás 

környékén nagyon szerény áruellátású 2 

fűszerüzlet nyújtott munkából 

hazatérésünkkor élelmiszer beszerzési 

lehetőséget. Ennek árukészlete is igencsak 

megcsappant az esti órákra, sokszor a 

legelemibbek, azaz kenyér és tej beszerzése 

sem volt lehetséges. A nehézségek ellenére 

az itt lakott éveink kiegyensúlyozottak 

voltak, egymás iránti szerető 

gondoskodással teltek és idővel jó baráti 

viszonyba kerültünk lakótársainkkal. 

Egyikükkel a Matematikai Tanszéken 

oktató Dr. Huszthy Lászlóval és családjával 

40 éven át, halálukig tartó barátság kötött 

össze minket. Együttes, Bükk erdei 

kirándulások vasárnaponként, bel- és 

külföldi turistautak, nyaralások tették 

színessé barátságunkat. Mellesleg lányukat 

kohómérnök hallgatóként 2 féléven át 

tanítottam és napjainkban is fenntartjuk 

kapcsolatunkat.  

 Emlékezetes ez az első, 15 évig 

szolgált lakhelyünk azért is, mert több 

családi esemény ezidő alatt történt. 

Édesapám halála, bátyám első 

házasságkötése és kisfiunk, Kornél 

születése 1964 májusában, majd bölcsődés 

és óvodás évei, az élettel ismerkedés 

eseményei mind ide kötődnek. Nekünk a 

kötött időbeosztású életvitelt itt kellett 

megismernünk és megszoknunk, hiszen 

fiunkat reggelente el kellett vinni és 

esténként hozni az intézményekből, s ez a 

tény egyikünk időre szabott jelenlétét 

megkövetelte. Közben lakásunkat kezdtük 

kinőni, a tágasabb lakterületet sok otthon 

végzett szellemi munkánk, idegennyelv 

tanulásunké és vizsgáink letétele is 

sürgetően igényelte.  

 Családi ház építési tervünket 

lassacskán sikerült önerőből megvalósítani. 

Egyetemvároshoz közel fekvő építési telek 

megvétele után 2 év alatt felépítettük olyan 

szintre, hogy lakható lett, bár nem teljesen 

kész. 1970. augusztus végén, akkor 6 éves 

fiunkat egy szombati napon elhoztuk utolsó 

óvodai napjáról az új lakásba, a kis kerttel 

övezett házba, ahonnan 2 nap után hétfőtől 

már iskolásként folytatta életét a 

közelünkbe beíratott 8 osztályos általános 

iskolában. Férjem pedig másnap, vasárnap 

elrepült Japánba, épp akkor aktuális, egy hét 

időtartamú hivatalos útjára. 

Mindhármunknak új életformát, új otthon 

elfoglalását hozta ez a hétvége. E naptól 

kezdve – éppúgy, mint korábban és most is 

– magam gondozom családomat, a 

háztartást és a kis kertünket is, örömet 

találok szépülő fáinkban, virágainkban, az 

immár 52 éves házunk időnkénti meg-

megújuló berendezéseiben, a sokféle fizikai 

munkánk kézzelfogható eredményeiben. 

Bár most már 92 évesen lankad az erőnk, 

kevesebbet teljesítünk, de azért a 

házimunkák egy része ma sem fog ki 

rajtunk, legfeljebb ma már segítséggel 

végezzük a nehezebbeket (mint pl. a 

falfestést, tapétázást, víz- és 

villanyvezetékek felújító szerelését, stb.) 

Bár férjem korábban sokféle műszaki tervet 

és feladattá nőtt munkát saját kezűleg 

valósított meg otthonunkban, esetenként én 

„segédmunkásként” kéz alá dolgoztam neki 

falak csempével borítása, teraszon 

járólapok lerakása, avagy szívünkhöz nőtt 
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rottweiler, majd hovawart kutyánk házának 

építésében. 

 Mindezek mellett voltak munkával 

túlterhelt időszakok is, amikor férjem kevés 

időt tudott a családra, fiunk nevelésére 

fordítani és ilyenkor nekem kellett helyette 

is helytállni. Végigjárta ugyanis a 

tudományos fokozatok szerzésének hosszú, 

emberpróbáló útját éppúgy, mint a hivatali 

beosztásainak – tanszékvezető egyetemi 

tanár, dékán, rektorhelyettes, rektor – 

stációit, melyek egyre több 

kötelezettséggel, időigénnyel jártak. Volt 

úgy, hogy a vasárnapot sem tölthette a 

családdal, éppen Miskolcon vendégeskedő 

külföldi társintézmények vezetőjével 

folytatott tárgyalás, egyetembejárás okán. 

De ezen időszakokat is békességben 

túléltük és törést nem szenvedett családi 

életünk. 

 Az évek múlásával hajdan volt 

kisfiunk felnőtt, mára 58 éves lett. 

Képlékenyalakító szakos kohómérnöki 

diplomát, majd PhD tudományos fokozatot 

szerzett. Bő 30 éve férj és családapa, két 

lány apja. Évek óta Kanadában, egyik 

torontói egyetemen professzor. Társadalmi 

munkában a Kanadai Magyar 

Mérnökegyesület Torontói Tagozatának 

tagja, jelenleg elnöke. Aktív szakmai, 

társadalmi életet élnek, konferenciákat 

szerveznek, nemzeti ünnepeinkre nívós 

rendezvényekkel emlékeznek. Mint 

migrációban élőket a magyar kormány 

hathatósan támogatja, kitüntető 

megbecsülésben részesíti tevékenységüket. 

Konferenciáikon többször is szerepelt már 

Magyarországról szakember közérdekű 

előadással, így a Miskolci Egyetemről is. 

Napjainkban ezt on-line szervezésben 

viszonylag egyszerűen tehetik. 

 Felesége, Jutka miskolci születésű, 

jogász végzettségű, bírói állást töltött be 

kitelepülésük előtt Szerencsen és 

Miskolcon. Közösen bejegyzett 

kisvállalkozásuknak részese, amelyben 

innovatív témák kidolgozását vállalják. 

Egyben ő a család levelezője, e-mail 

kapcsolatunk szívügyének megvalósítója. 

Megtapasztalta a kanadai egyetemi 

iskolarendszer sajátosságait, mivel 

Torontóban 2 éven át esti tagozaton, 

postgraduális képzésben diplomát szerzett 

nemzetközi jog témakörben. Ezzel frissen 

szerzett angolnyelvi tudását is gyarapította. 

Két lányukkal együtt mindnyájan kettős 

magyar-kanadai állampolgárok. 

Kitelepülésüket fiunk többször ismétlődő 

egy-egy éves időtartamú ösztöndíj letöltése 

inspirálta, melyet kezdetben a Waterloo-i 

Egyetemen, majd kutatóintézetekben 

abszolvált. Kisgyerekkorától kezdett angol 

nyelv tanulása, majd önszorgalomból tett 

különböző nehézségfokozatú nyelvvizsgái 

révén szerzett nyelvismerete sokban 

serkentette tartós kinti munkavégzésre. Így 

ő feleségével magyar-angol kétnyelvű, 

lányaik magyar-angol-francia háromnyelvű 

polgárként élnek Ontario államban, Torontó 

egyik elővárosában. 

 Ma 25 és 22 éves lányaik közül az 

idősebb, Laura Torontóban – közben egy 

teljes tanévben Párizsban a Sorbonne-n 

tanult - 6 egyetemi év sikeres befejezésével 

francia nyelvtanár diplomát szerzett 2021-

ben. Pályázat útján elnyert lehetőséggel 

2021 szeptemberétől budapesti egyetemen 

mesterfokozat szerzésért tanul angol 

nyelven, 2 éves tanulmányi időben, 

nemzetközi kapcsolatok témában. E mellett 

egyetemen angol nyelvet oktat magyar 

hallgatóknak. Mostani helyi közelsége 

örömteli és gyakori találkozást jelent 

nekünk egyes hétvégenkénti látogatásával. 

Fiatalabbik lányuk, Claudia 

informatikusnak tanuló egyetemi hallgató 

King Cityben fekvő családi otthonuk 

közelében lévő egyetemen. Naponta utazva, 

illetőleg a vírusfertőzés fellépése óta otthon, 

számítógéppel hallgatja az előadásokat és 

vizsgáit is így teljesíti. Tanulmányai alatt 

kétszer, egyenként féléves időtartamú 

üzemi gyakorlatot kell teljesítenie 

lakásuktól távol eső üzemekben, szerződés 

szerint meghatározott módon. Reméljük, 2 

év múlva ő is sikeresen diplomát szerez. Az 

óhazával napi kapcsolatot számítógépes 

úton e-mail, ill. Skype formában tartunk, 

látva és hallva egymást. Nyarankénti 

hazautazásuk 2-3 hétre stabil programot, 

családi találkozást, korábbi években 

együttes külföldre utazást, nyaralást is 

jelentett éppúgy, mint a mi kiutazásaink 

hozzájuk, amíg 2 lányuk kicsi óvodás, 

illetve iskolás volt. Igényelték a 

nagyszülőkkel gyakori találkozást. Ezért 

gyakorta ingajáratban voltunk a budapesti 

és a torontói repülőtér között, végig élve a 
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kb. 8 órás repülőutat, néha hosszabbat, az 

egyes európai országok repülőterén történő 

átszállás és várakozás miatt. A hatórás 

időeltolódást hamar megszoktuk, de az 

Atlanti-óceán végtelen víztömege feletti 

utazást nem igazán, még ha magunkkal vitt 

hasznos munkával töltöttük is el azt. Csak 

reménykedünk abban, hogy korunk még 

megajándékoz bennünket néhány örömteli, 

közös esztendővel. 

 Jelenlegi mozgásterünket erősen 

korlátozza a korunkkal és a romló 

látásunkkal együtt járó gépkocsi vezetői 

jogosítványunk megvonása. Így társadalmi 

kapcsolatainkat, valamint színházba, 

hangversenyekre járásunkat megszakítva, 

otthonunk nyugalmában és kényelmében 

telnek napjaink. A TV és a számítógép 

hozza számunkra a nagyvilág jó és rossz 

híreit, melyek kevés örömre, de több 

háborús aggodalomra késztetnek 

bennünket. 

 Írtam fenti sorokat hagyományos 

kézírással, a 2022. év március hónapjában. 

A gépírásban profi, egyik egyetemi 

kolléganőnk, Gabika számítógépbe írta át, 

hogy a követelménynek megfelelően 

elektronikus úton és papírra nyomtatva is 

hozzáférhető legyen. S ha érdeklődéssel 

olvassák mindazok, akiknek a kohászat 

szívügye, akkor már nem dolgoztam rajta 

hiába. 

 

Jó Szerencsét! 

 

Farkas Ottóné Mayr Klára 

vasokleveles kohómérnök 
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Köztéri kőolaj- és földgázipari szobrok, emlékművek, 

emlékoszlopok, falfestmények és egyéb műalkotások a világban 
(Folytatás) 

II. 

Tengeri és kikötői események, tragédiák 

 

 

New Orleans (Louisiana, USA) 

A Mexikói-öbölben kutatófúrást mélyítő 

Deepwater Horizon elnevezésű félig merülő 

fúrófedélzeten 2010. április 20-án óriási 

földgázrobbanás történt. A robbanáskor 11 

ember azonnal meghalt vagy eltűnt, 115-en 

az életmentő csónakokon elmenekültek. A 

fúrófedélzet teljesen elpusztult a tűzben, 

majd véglegesen elsüllyedt, azonban a 

kőolaj és a földgáz kiömlése folytatódott. 

Becslések szerint 780 000 m3 (~ 663 000 

tonna) kőolaj ömlött a tengerbe. A 

Deepwater Horizon Emlékművet (Deep 

Horizon Memorial) több helyen is 

felállítottak. New Orleansban „A tizenegy” 

(The Eleven) emlékmű a 11 halálos 

áldozatra emlékezik, nem messze a Francia-

negyedtől, a Dauphine Streeten. 

 

 
 

 

Texas City (Texas, USA) 

1947. április 16-án délelőtt a francia 

tulajdonban lévő Grandcap nevű hajó 

befejezte az ammónium-nitrát 

műtrágyaszállítmány berakodását a Texas 

City kikötőjében, Galveston közelében. 

Reggel 8 óra tájékán a személyzet füstöt 

észlelt a raktérben, ahol már 2300 tonna 

műtrágyát tároltak. A rakomány 

sértetlensége érdekében a személyzet úgy 

döntött, hogy nem használ vizet a tűz 

oltására, azonban sikertelenül próbálták 

eloltani a lángokat. Nem sokkal 9 óra után a 

rakodótér hőmérséklete annyira 

megemelkedett, hogy hatalmas robbanást 

váltott ki, amely 240 kilométeres 

távolságban is hallatszott. A robbanás és a 

keletkezett tűz megsemmisítette a dokk 

területét és a közelben lévőket megölte. A 

közelben nagy mennyiségű kenet szállító 

SS High Flyer nevű hajó is kigyulladt és 

felrobbant. A 600 méter magasra 

felemelkedett gombafelhővel égő repeszek 

is repültek, amelyek két kis repülőgépet is 

megsemmisítettek. A kikötő mellett lévő 

Monsato Chemical Company kőolaj-

finomító területére hulló izzó repeszek 

kőolajtartályokat felgyújtottak, amelyek 

napokig égtek. A robbanások által kiváltott 

óriási nyomáshullámok számos épületet 

romba döntöttek, 4,5 méteres árhullámot 

indítottak, 400-600 ember vesztette életét, 

400-an megsérültek és 2000 ember vált 

hajléktalanná. A megsemmisült Grandcap 

nevű hajó hajócsavarját az kőolaj-finomító 

előtt helyezték el. 

 

 
 

 

Aberdeen (Skócia, Egyesült Királyság) 

Az Északi-tenger Egyesült Királysághoz 

tartozó részén az Occidental Petroleum 
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társaság kezelésében lévő Piper Alpha 

termelőfedélzet napi 300 000 hordó (47 694 

köbméter ~ 40 540 tonna) kőolajat termelt. 

Emberi kommunikáció hibája miatt 1988. 

július 6-án robbanás következett be. 

Ugyanis, a reggeli műszak a 

gázkompresszorról eltávolította a 

biztonsági szelepet, emiatt azt tilos lett 

volna beindítani, de arról nem tájékoztatta a 

délutános műszakot. A délutános 

műszakvezető utasítást adott a 

gázkompresszor beindítására, amelynek 

következtében robbanássorozat történt. A 

termelőfedélzeten tartózkodó 226 emberből 

167-en haltak meg. Piper Alpha katasztrófa 

során meghalt férfiak 1991-ben emelt 

emlékműve az Anyakirálynő 

rózsakertjében található a Hazlehead 

parkban. 
 

 

 

  
Szent Miklós templom Kőolajipari kápolna „Piper Alpha ablak” Feryhill templom „Piper Alpha 

ablak” felirata: „Hogy el ne 

felejtsük” 
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Sumburgh (Skócia, Egyesült Királyság) 

A Dan Air légitársaság 0034 számú 

járatával egy Északi-tengeri fúrófedélzetről 

a Shell 44 szénhidrogénbányász 

szakembere utazott haza pihenőre 

Aberdeen-be 1979. július 21-én. A 

Shetland-szigetekhez tartozó Sumburgh 

repülőterén felszállás közben műszaki okok 

miatt a repülőgép lefutott a kifutópályáról 

és belecsúszott a tengerbe, 17 ember életét 

veszítette. Emlékükre a tragédia helyszínén, 

a tengerparton létesítettek emlékművet. 

 

 
 

 

Porsall (Bretagne, Franciaország) 

Az Amoco Cadiz kőolajszállító tartályhajó 

1978. március 16-án zátonyra futott a 

Portsall Rocks-on, 5 km-re a franciaországi 

Bretagne partjától. Legénységét éjfélkor a 

francia hadtengerészet helikopterei 

kimentették. Március 17-én 10 órakor a 

tartályhajó kettészakadt és elsüllyedt, 

219 797 tonna kőolaj és 4 000 tonna 

fűtőolaj ömlött a tengerbe. Egy hónappal a 

baleset után a kőolaj 320 km hosszú 

tengerpartot és 76 tengerparti strandot 

szennyezett be. A roncsokat később a 

francia haditengerészet megsemmisítette, a 

horgonyát a felszínre hozták és a tragédia 

helyszínén, a tengerparton, ebből 

készítették el az emlékművet. 

 

 

 
 

 

Plerin (Bretagne, Franciaország) 

Az írországi Whiddy – szigeti Bantry – 

öbölben (West Cork) a Total SA 

tulajdonában lévő Betelguese kőolajszállító 

tartályhajó 1979. január 6-án befejezte a 

kikötést a tengeri mólónál. Ugyanazon a 

napon 23:30 órakor megkezdte a 114 000 

tonna kőolaj szivattyúzását a szárazföldre, 

amely várhatóan 36 órát vett igénybe. A 

legénység egy része a partra ment. Január 8-

án, hétfőn, éjszaka 1 óra körül hatalmas 

robbanás történt a hajón, amelyet óriási 

tűzgömb borított el. Többi robbanások sora 

következett, amelyek a tartályhajót 

kettétörték, a fedélzeten lévő 

kőolajrakomány meggyulladt. Körülbelül 

12 órával a robbanás után a tartályhajó a 40 

m-es vízben elsüllyedt. A robbanásban és az 

azt követő tűzben 50 ember vesztette életét: 

42 francia tengerész, 7 ír és 1 angol 

állampolgár.  

 

A francia tengerparton 2019. szeptember 

26-án – a katasztrófa 40. évfordulóján – az 

életüket vesztett francia tengerészek 

tiszteletére és emlékére állították az 

emlékművet. 
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Whiddy-sziget, Bentry-öböl (West Cork, 

Írország) 

A West Corki tengerparti temető 

legmagasabb pontján is állítottak 

emlékművet a katasztrófában meghaltak 

emlékére. 

 

 
 

 

 

 

Port-En-Bessin (Normandia, 

Franciaország) 

Az 1944. június 5-én végrehajtott 

normandiai partraszállás (D-day) követően 

a szövetségesek megkezdték a kikötő 

helyreállítását, a fő feladat a PLUTO (Pipe-

Line Underwater Transport of Oil) tervnek 

megfelelően csővezeték kiépítése és a 

kikötő közelében brit benzin- és 

gázolajraktárak létrehozása volt. A 

munkálatok 1944. június 9-én kezdődtek el, 

a „Tombola” kódnév alatt a tengerparttól 1 

kilométerre horgonyzó amerikai 

tartályhajókból két 6 hüvelyk (15,24 

centiméter) átmérőjű távvezetéket kellett 

kiépíteni. A tartályhajókból naponta 1000 

tonna üzemanyagot tudtak a parton 

felállított tartályokba juttatni. Az első 

szállítást 1944. június 16-án kezdték meg és 

a berendezések leszerelése 1944. október 

10-én kezdődött. A művelet 60-ik 

évfordulóján emelték a tengerparton az 

emlékművet. 

 

 
 

 

Ventspils (Lettország) 

Lettország nyersanyagokban és 

energiahordozókban szegény, csupán tőzeg 

és építőipari nyersanyagokat bányásznak, 

valamint vízenergia készletei vannak. 

Energiaszükségletének felét importálja, 

Oroszországból kőolajat, Ukrajnából pedig 

szenet vásárol. A mezőgazdaság vezető 

ágazata a belterjes, istállózó állattenyésztés, 

főként a tej- és hústermelő szarvasmarha 

tenyésztése, amelyhez a rétek és legelők 

magas aránya (12,4%), valamint a 

szántóföldi szálas- és szemestakarmányok 

biztosítanak jó feltételeket. Szarvasmarhát, 

főkét Lettország északi, északkeleti és 

nyugati területén tartanak. Ventspils a 
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Baltikum legfontosabb tartályhajó kikötője, 

és egyben Lettország legfontosabb tengeri 

kompkikötője is. A város gazdasági 

életének meghatározója a tartálykikötő. 

Ezek adják a város bevételeinek több mint 

60%-át és a munkahelyek közel 

kétharmadát. A hét tartályhajó terminál 

közül öt foglalkozik a kőolaj és kőolajipari 

termékek, míg további kettő folyékony 

vegyi anyagok szállítmányozásával. A 

tartályhajó terminálok előtti téren van az a 

szobor, amely mind a szarvasmarha tartás, 

mind pedig a kőolaj fontosságát jelképezi. 

 

 

 
 

Stavanger (Norvégia) 

A Norvég Stavanger Drilling Company 

tulajdonában lévő Edda félig elmerülő 

fúrófedélzet és a hozzá csatlakozó 

Alexander Kielland lakóegység az Északi-

tenger norvég szektorában, Ekofisk 

területén dolgozott. 1980. március 27-én 18 

órakor a 74 kilométer/óra sebességű 

szélvihar és a 12 méter magas hullámok a 

fedélzetet 30°-ban megdöntötték. A hat 

rögzítő lánc közül 15 perc alatt öt elszakadt 

és a megmaradt egy rögzítő lánc a 

fúrófedélzetet felborította. A fúrófedélzeten 

tartózkodó 212 emberből 123-an 

meghaltak. Ez volt a világon a második 

legtöbb halálesettel járó tengeri kőolaj- és 

földgázbányászati katasztrófa. A 

katasztrófa áldozatainak emlékére emelték 

az „Eltört lánc” (Brutt Lenke) emlékművet 

1986. március 20-án. 

 

 

 
 

 



 

 41 

Muxia (Galicia, Spanyolország) 

2002. november 13-án a Prestige – 26 éves, 

görög üzemeltetésű – 77 000 tonna kőolajat 

és fűtőolajat szállító tartályhajó a téli 

viharban Spanyolország északnyugati 

részén Galíciában, a Costa de la Muerte 

(Halál partja) mellett katasztrófát 

szenvedett, a hajó jobboldalán 50 méteres 

lyuk keletkezett. A francia, a portugál és a 

spanyol hatóságok nem adtak engedélyt a 

kikötésre. A fülöp-szigeteki személyzetet 

mentőhelikopterekkel kimentették. A hajó 

elsodródott és 2002. november 19-én a 

spanyol partoktól 210 km-re kettészakadt és 

elsüllyedt. A teljes rakomány a tengerbe 

ömlött. A kiömlött kőolaj és fűtőolaj a 

tengerpart több ezer strandját szennyezte be 

és nagy kárt okozott a helyi halászati 

iparban is. A Halál partján állították fel a 

katasztrófára emlékeztető, kettétört hajót 

szimbolizáló emlékművet.  
San Vincente do Mar (Galícia, 

Spanyolország) 

Az előző katasztrófa után a tenger és a 

tengerpart kőolajszennyezésének 

eltávolítása rengeteg pénzt és munkát 

követelt, ennek állítottak emléket a 

tengerparton. 

 

 

 
 
(Folytatjuk) 

 

id. Ősz Árpád 
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Energetikai beruházásaink és megtérülésük 
 

 

 Szép magyar nyelvünk szinte 

bármely szava többszörös életet él. A 

külföldinek személyes nyelvtudás 

hiányában gyakran képtelenek fogalmaink, 

ötleteink. Külön művészet hát a 

tolmácsolás, akár önmagunk számára is. Jól 

sikerülhet, ha a tolmács is az előadó 

hullámhosszán hangolt szakember… 

 Beruházás, megtérülés vágyott 

fogalmaink. Az egyik a növekedés, a másik 

a megelégedettség ígéretét hordozza. Persze 

egy ítéletalkotó közgazda számára csupán 

ellenkező előjelű számoszlopok, melyek 

nagysági sorrendje nem lehet kérdéses. A 

jognak gazdasági törvényszerűség: a 

beruházásnak meg kell térülnie (s ezt 

anyagiakban mérjük)! 

 Gazdaságunk Társadalmunk keretei 

közt Nemzeti Törvényeink szerint működik 

(adózik), az EU irányelveivel harmonizál, s 

a Világ más országai gazdaságával 

versenyez. 

 Érdekes gátfutás, ahol az akadályok 

minden indulónak más magasságúak. 

Fogadjuk el azonban: versenyezni kell, s 

mert a tények makacs dolgok, szemléljük 

meg döntésünk folyományát. 

 Államunk nem törődhet azzal 

(hiszen adóbevételei üzeméhez 

szükségesek), hogy ki hol dolgozik. Az 

adók s járulékok általában azonosak. 

Bizonyos keretek közt az sem lényeges van-

e éppen munka. Az adó bejelentett alanya 

viszont nagyon fontos. Ha bármilyen 

fedezettel egy gazdasági szereplő 

beruházásba kezd, s szerencsés módon 

befejez, annak előre kiszámítható és 

beszedhető adó tartalma van már a tervezés, 

az épülés idejétől kezdve. Örülhetünk, ha a 

pályázaton nyert (?) összeget nem kell 

évekig finanszíroznunk. S ez sincs a 

Világban sok helyen így… 

 A művünk végre, minden 

nehézséget leküzdve dolgozni kezd. Nagy 

örömünk mellé csatlakozik néhány 

kiszámíthatatlan üzemteher, ami kevéssé 

függ gazdasági eredményétől. (Energia-és 

alapanyag árak, energia átvételi ár, 

különféle kvóták engedélyek bírságok 

változó határértékek munkajogi szabályok, 

új hatóságok még felsorolni is nehéz…) Hol 

térülhet meg így egy beruházás az üzemelés 

során? Csupán a virtuális világban. 

(Médiák, Távközlés, Bank, Tőzsde s társai. 

Ott ugyanis szükségtelen az előbbi anyagi 

kategóriákkal sokat törődni…) 

 Kezdődvén a banki törlesztés, 

mármint a tőke, mert kamat teher eddig is 

volt. Változik a kép. A halvány kis haszon 

reménye is enyészik. Az amortizáció 

lényeges és fontos könyvelési kategória, de 

ne várjunk tőle csodát. Ezzel a technikai 

színvonal fenntartása is csak soványan 

alapozható. 

 Mi végre hát az energetikai 

beruházás? Igényeink kielégítésére, 

jövedelem termelésre, piac építésre ki-ki 

elképzelése szerint. A bökkenő csupán, ha 

nincs óhajunkhoz mért volumenű primér 

energia hordozó és alapanyag termelésünk 

(bánya, földgáz- és kőolajkút, hőbányászat, 

villamos áramot termelő erőművek, 

alapanyag gyárak, mezőgazdaság stb.). 

Akkor mindent vásárolhatunk! Aktuális 

csereértéken, pénzeszközért.  

 Több évtizede tapasztaljuk e 

módszer nekünk nem megy simán. Láttuk 

azt is korábban, hogy gyárainkat, 

üzemeinket az építésnél jóval nehezebb 

feladat fenn- és piacon tartanunk. A 

törvényt hozó tudja jól: el kell látni a 

Társadalmat, s erre mindig akad vállalkozó 

egyedi kedvezmények mentén. Netán 

valamit nem szeretnénk, végzünk egy 

gazdaságossági számítást… Olyant, ahol a 

körtét az almával nyugvást összevethetjük, 

kutathatjuk, elemezhetjük, értékelhetjük, 

becsülhetjük. A lényeg: ha nem jól 

teljesülnek a preferenciák, csak növekszik 

az adósság! 

 Ma is az ásványvagyonunk 

kiaknázása a kézenfekvő lehetőség testet 

öltő termék előállításra. A szándékot Állami 

Beruházásnak kell követnie!  

 Beruházni a szaktudásba. Mely a 

hazai természeti körülményeknek és helyi 

igényeknek adottságoknak megfelelő 

energia és alapanyag ellátást hoz létre. Majd 

sikerrel üzemelteti, fejleszti is! Döntően 

hazai tulajdonút, melynek gazdasági 
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eredménye folytán létrejövő beruházás(ok) 

a hazai jövedelem termelőképességet 

növeli(k).  

 Az is lehetőség -talán a 

leggyümölcsözőbb- ha az energetikai 

vertikumot (bánya- erőmű- hő- és áram 

szolgáltató) Államunk saját maga hozza 

létre. Majd működteti is. Így a befektetett 

tőke és eredménye helyben (egy vagy több 

szerencsés régiónkban) forog. Nagyszerű 

fejlődési- és a lakosok számára 

munkavállalási- megélhetési- tovább 

tanulási stb. lehetőséget adva. Ahogy 

számos EU tagország már régen műveli. 

 Esetünkben pedig pl. az áram ára 

elegendő, ha fedezi a bánya-erőmű 

vertikum működését. Lehetővé teszi 

karbantartását és fejlesztését. A többit az 

adó(k) és járulék(ok) folyamatosan hozzák. 

Mintegy feltéve a koronát a jól tervezett 

műre. A maradó hasznot pedig megosztja a 

Beruházó, azzal akit arra érdemesnek tart! 

(Bár hasonló beruházásunk egyelőre -

sajnos- még tervasztalon sincs.) 

 Miben térül meg az energetikai 

beruházás? Az Államkasszába fizetésen túl 

a munkahelyével és megélhetésével 

elégedett adófizető állampolgár magabiztos 

mosolyában, az elvárt minőségű, 

biztonságos ellátásban és a kiszámítható 

úton járó törvényhozásban. (Óh vágyott 

harmónia!) 

 Ha a mondottak túl elvontnak 

tűnnek, emlékezzünk a közelmúltra. Mikor 

a földgáz infrastruktúra gerincét lerakta az 

Állam (Barátság, Testvériség, Ohrenburg 

stb, kölcsönből, adóból). Az elosztó 

vezetékeket megépítették az 

önkormányzatok és a lakóközösségek. 

(Hitelből) Majd így vagy úgy, a (külföldi) 

gázt szolgáltató tulajdonába került. S a 

közüzemi számlákból kiderül, hányféle 

díjat szedhet érte hónapról hónapra. Az 

energiahordozó egyre növekvő ára mellé. 

 

 Magában dörmögött: 

 

Livo László (2012) 

 

 

120 évvel ezelőtti akadémikus-temetés Selmecen 
 

 

Az elmúlt időszakban számos 

esetben szomorúan olvastuk volt 

tagtársaink gyászhíreit. Gyászolunk így 

vagy úgy egykori szaktársat, kollégát, 

barátot. Most talán a kedves olvasó is 

gondol egy elhunyt személyre, aki közel állt 

hozzá és a hiánya fájó. A mostani írásban – 

emlékül – rájuk gondolva felidézek egy 120 

évvel ezelőtti selmeci akadémikus-temetést.  

A rozsnyói születésű, 1899-től 

bányászakadémikus Zsembery Kornél 

Gyula 21 évesen, 1902. július 3-án meghalt 

és – akadémiai estélyek lemondása mellett 

– július 5-én (szombaton) temették el 

Selmecen, ahol sírja ma is fellelhető. Az 

akadémikustársai szerették az 

agyhártyagyulladásban elhunyt ifjút, erről 

tanúskodik Tassonyi Ernő (bmh.) köri elnök 

– és később az „Aki a párját keresi” 

regényben a selmeci diákhagyományokat 

megörökítő író – emlékező írása is. „Két év 

 
7  Selmecbányai Híradó, 13. (1902) 27. sz. 2-3. (júl. 6.); A 
selmecbányai akadémia, illetve főiskola 1879/80 és 1927/28 között 
beiratkozott hallgatói névjegyzéke című, 1930 körül készült kézirat 55-

óta ismertem: láttam az élet változó 

jeleneteiben, gyönyörködtem vidám 

arcában, féltettem, midőn lopva ereszkedett 

rá a betegség. Ott voltam végső tusájánál, 

zárkózott bizalmatlan valómmal 

megszerettem. Ki ne szerette volna őt, kinek 

jellemvonása volt a jószívűség s az 

emberszeretet? … ha rád gondolok 

elvesztett barátom, eltölti lelkemet a 

keserűség.”7  

A selmeci hetilapból tudható, hogy 

az akadémiai ifjúság temette el „kedves 

halottját: Zsembery K. Gyulát. A részvét, a 

kegyelet megnyilatkozása valóban 

nagyszerűen megható volt.  

Szombaton, korán reggel terítették ki a 

halottat az új-akadémia (=bányászati 

palota) sötét posztóval bevont aulájában: 

reggel 9 órától, este 8-ig 6-6 akadémiai 

hallgató állott díszőrséget a szeretett 

kollega virágokkal övezett ravatalánál.” Az 

56.; https://www.virtualna-banska-stiavnica.sk/virtualna-
stiavnica/cintorin-za-piargskou-branou-
pansky/plan&hrob=2885#info_virtualny_cintorin (letöltés: 2022.03.27.) 

https://www.virtualna-banska-stiavnica.sk/virtualna-stiavnica/cintorin-za-piargskou-branou-pansky/plan&hrob=2885#info_virtualny_cintorin
https://www.virtualna-banska-stiavnica.sk/virtualna-stiavnica/cintorin-za-piargskou-branou-pansky/plan&hrob=2885#info_virtualny_cintorin
https://www.virtualna-banska-stiavnica.sk/virtualna-stiavnica/cintorin-za-piargskou-branou-pansky/plan&hrob=2885#info_virtualny_cintorin
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akadémiai vonatkozású koszorúfeliratok 

ma is önmagukért beszélnek: „Az 

Akadémiai kör – szeretett tagjának. A 

bányászati szak – Jó éjszakát. A III. éves 

szaktársak – Jó szerencsét! A „Bánáti 

társaság” – Szeretett tagjának. Isten veled – 

a valétánsok. Felejthetetlen barátjuknak – 

asztaltársaid. Felejthetetlen kamarásuknak 

– Ferke és Emil. 

A temetés régi szokás szerint este 8 

órakor volt; legelöl a bányász-zenekar 

haladt, utána az akadémiai kör gyászba vont 

zászlója alatt annak két tagja az elnökkel, az 

egyszerű bányászkabátba öltözött s 

bányaméccsel ellátott bányászhallgatók két 

8-as oszlopban és a szakelnök vezetése alatt 

kígyóvonalban a többi bányászok.  

Ezeket követte a papság, a 

koszorúvivők, a koszorús kocsi s a 8-8 

díszruhás bányász- és erdész akadémiai 

hallgatók által vitt koporsó, kél oldalt 12-12 

díszőrrel.  

A menetet a gyászoló család, az 

akadémiai tanári kar s a nagyszámú 

resztvevő közönség zárta be. A menet két 

oldalán pedig fáklyás akadémikusok 

haladtak, hogy a temetést semmi tolongás 

és rendetlenség ne zavarja.  

 

 
1. kép: Főiskolai temetés Tassonyi Ernő: Aki a 

párját keresi című regény illusztrációja alapján 

(1905) 

 
8  Selmecbányai Híradó, 13. (1902) 28. sz. 4. (júl. 13.) 
9  Selmecbányai Híradó, 13. (1902) 44. sz. 4. (nov. 2.) 

A hosszú menet a komor sötétségben, a 

harangok folytonos zúgása közepette 

érkezett a bányászkopogóhoz (1. kép), 

midőn az összes harangok elnémulva, 

annak félelemgerjesztő, kimért kopogása 

közt ért a temetőtőbe.  

Ott a polgári dalárda elénekelte a 

gyászdalt a koporsó felett, s az akadémia 

kör elnöke Tassonyi Ernő mondott utolsó 

Istenhozzádot a jó barátnak, szeretett 

kollegának s midőn az első göröngyök 

hullottak a koporsó födelére bánatosan 

hangzott minden ajakról: Jó szerencsét!  

Erre az egész ifjúság kivétel nélkül egyes 

sorban haladva, Winterstein vendéglőjébe 

vonult, hol a kedves halott emlékére gyász-

szalamandert tartottak. A fáklya elégett, a 

mécs kialudt, s a kedves halott felett csak az 

emlékezés, a bánat s a kegyelet őrködik.”8  

Ez azonban nem egy frázis volt, 

ugyanis az emlékezés intézményesítését, 

komolyságát bizonyítja az akadémiai 

ifjúság akkoriban szokásos halottak napi 

programja is: 1902. „november 2-án, a 

kegyelet e szép ünnepén az akadémiai kör, 

mint minden évben, úgy most is áldozott az 

elhunyt kollégák emlékének. Testületileg 

vonult ki délutáni 5 órakor a szélaknai 

kapun túl lévő r. kath. temetőbe, hol 

Tassonyi Ernő köri elnök Dávid Béla (sírja 

felett), Blattny Tibor köri főtitkár, Forkó 

Sándor és Mészáros László a bánáti kör 

elnöke Zsembery K. Gyula sírja felett 

tartottak beszédet.”9 Tassonyi részéről 

Zsembery halálára írt, és talán temetési 

gyászbeszédként el is mondott sorai 

zárásként ide kívánkoznak: „Az emberek 

raját koporsójához vonta a részvét érzete. 

Vagy tán a kíváncsiság! Eltemettük. 

Elsirattuk. A tömegnek akad más szenzáció. 

A szülök, testvérek, barátok fájdalmát 

enyhíteni fogja a vén kuruzsló: az idő. 

Beforr a seb. Fölszárad a könny. A nap 

mosolyog tovább. Minden múlandó! … 

Miért siratni az elköltözöttet? Tudom, hogy 

így van. Mégis, ha rád gondolok elvesztett 

barátom, eltölti lelkemet a keserűség.”10 

 

 

Dr. Fricz-Molnár Péter 

 

10  Selmecbányai Híradó, 13. (1902) 27. sz. 3. (júl. 6.) 
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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
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