
 

 1 

H í r l e v é l 
 

2022/17 

2022.04.29. 

 

Megújult a Péch Antal festmény kerete 
 

  
Ilyen volt... ilyen lett. 

 

Elnökünknek köszönhetően megújult Péch Antal festmény kerete. Köszönjük! 

 

* * * 

Meghívó koszorúzásra 
 

Kedves Tagtársak! 

 

Ezúton hívunk Benneteket és a budapesti helyi szervezetek tagjait az OMBKE Fémkohászati 

Szakosztály Budapesti Helyi Szervezete következő programjára 2022.05.12-én csütörtökön, a 

Fiumei úti Nemzeti Sírkertbe (Kerepesi temető, http://www.nemzetisirkert.hu) Sóltz 

Vilmos OMBKE alapító síremlékének megkoszorúzására. 

 

Program: 

14.45 Találkozás a bejáratnál 

15.00 Indulás a sírhoz, Sóltz Vilmos (OMBKE alapító) síremlékének megkoszorúzása 

kb. 16.00 Vége 

A temető elérhetősége: Bp. VIII., Fiumei út 16. Megközelíthető: 24-es, 28-as, 37-es 

villamossal. 

A részvétel ingyenes. A regisztráció nem kötelező. 

 

További információ: Köves Kristóf elnök, tel. 06 30 873 8746, vagy Molnár István 

(molnarvajda45@gmail.com).  

http://www.nemzetisirkert.hu/
mailto:molnarvajda45@gmail.com
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Meghívó 
 

Tisztelt Tagtársak! 

 

Dr. Ferencz Csaba "visszatérő" előadónk, akit érdekelnek az űrkutatással a csillagászattal 

kapcsolatos kérdések "meghintve" az ember létezésének kis és nagy kérdéseivel, tart előadást 

május 3.-án 14.00-kor. 

 

 
 

 

Jó szerencsét! 

  

Szamek Zsolt 

Budapesti Helyi szervezet 

Bányászati Szakosztály 

  

 

ORSZÁGOS MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS KOHÁSZATI EGYESÜLET 

 

BÁNYÁSZATI SZAKOSZTÁLY 

 

BUDAPESTI HELYI SZERVEZET 

 

 

M E G H Í V Ó 
 

az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület Bányászati 

Szakosztályának Budapesti Helyi Szervezete a következő programjára 

várja az érdeklődőket: 
 

 

2022. május 3-án (kedd) 14 órakor 

 

Dr. Ferencz Csaba tart előadást. 

 

Az előadás címe: 

 
„A Naprendszer kutatása és értelme” 

 

 
 

 

A rendezvény helyszíne: OMBKE (1107 Budapest, X. Hízlaló tér 1.) 

Székház I. emeleti terme. 

 

 

Jó szerencsét! 
 

 

Budapest, 2022. április 26. 

 

 

 

 

 Szamek Zsolt 

 elnök 
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Tájékoztató a XI. Országos Bányász – Kohász -Erdész Találkozó 

szervezésének állásról 
 

Már csupán másfél hónap van hátra a XI. OBKET nyitányáig és gőzerővel folyik a szervezés, 

de nagyon sok még a teendő. Kiemelten foglalkozunk a június 18-án 10-14 óra között tervezett 

szakmai konferenciával, amelynek fő célja bemutatni, miként alakult nagyobb városaink élete 

a bányászat szerkezetátalakítása, majd a mélyművelésű szénbányák bezárása után. Jelentős 

változások voltak a kohászat terén is. Hatalmas kohászati centrumok szűntek meg, változott a 

tulajdonosi szerkezet, sok kisebb-nagyobb üzem jött létre. A mélyművelésű bányászkodás 

teljes megszűnése jelentős hatással volt az erdőgazdálkodásra is, hisz csak Tatbányán a 

széntermelés 120 éve alatt közel 7,5 millió köbméter fát használtak fel. A csúcsfelhasználás 

137 ezer köbméter volt 1962-ben. Igaz, a bányabiztosítás korszerűsítése, a fejtések gépesítése 

miatt a fafelhasználás évről évre csökkent, így az erdészeteket a bányabezárások nem érték 

sokkszerűen. 

Szerencsére ma az erdőgazdálkodás virágzik, a nagy, korábban a bányászatra, valamint a 

kohászatra támaszkodó városok is talpon maradtak és fejlődtek. Ezt az átalakulást, annak 

településenként eltérő, de mindig sikerre jutó folyamatát szeretnénk érzékletesen bemutatni a 

konferencián. 

 

Cím: Az iparszerkezet váltás hatása szakmáinkra és településeinkre 

Alcím: A bányavárosok tovább élése a mélyművelésű szénbányák bezárása után 

 

Tervezett előadók: 

Bencsik János Tatabánya-Tata térség országgyűlési képviselője, a város korábbi polgármestere 

Dr. Tittmann János Dorog város polgármestere 

Veres Pál   Miskolc Megyei Jogú Város polgármestere 

Polics József   Komló polgármestere 

Lazók Zoltán  Oroszlány polgármestere 

Kiss László   az Országos Erdészeti Egyesület elnöke (egyeztetés alatt) 

Dr. Hatala Pál  az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület elnöke 

 

Reméljük Selmecbánya polgármester asszonya is elfogadja meghívásunkat és vállalja az 

előadást. 

 

Meggyőződésem, hogy a téma sokak számára érdekes lehet és nem csak hívunk, de szeretettel 

várunk minden érdeklődőt. Folyik a Bányász Fúvószenekari fesztivál szervezése is. Sajnálatos, 

hogy időben pont egybe esik ez a rendezvény a Salgótarjánban szervezett hasonló eseménnyel, 

így nem minden zenekar tud eljönni, akiket reméltünk, de azért nem kell majd szégyenkezni a 

felvonuláson és komoly összehangolásra lesz szükség az együttesek között. 

Bár látszólag még bőven van idő, mégis arra buzdítok, minden érdeklődőt, hogy mielőbb 

döntsön és jelentkezzen, mert a késlekedés esetleg szálláhely gondokat eredményezhet. 

 

Tatabánya, 2022. április 29. 

 

Bársony László 
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Koszorúzás Kunoss Endre szülőházán 

 

Az OMBKE 2011. áprilisában Kunoss Endre (1811. ápr. 9. – 1844. jún. 22.), a 

Bányászhimnusz szerzője születésének 200. évfordulóján emléktáblát helyezett el a költő 

egyházas-hetyei szülőházán. Az emléktábla elhelyezést dr. Bőhm József és dr. Zsámboki László 

tiszteleti tagok kezdeményezésére az OMBKE 99. küldöttgyűlése határozta el. A kivitelezést a 

Bányászati Szakosztály tapolcai szervezete végezte a ház jelenlegi tulajdonosának és a falu 

önkormányzatának jóváhagyásával, támogatásával. 

 

 
 

A tapolcai szervezet azóta többször is felkereste és megkoszorúzta az emlékhelyet, 

legutóbb 2022. április 30-án. A korábbiakhoz hasonlóan most is örömmel állapíthattuk meg, 

hogy bár a ház lakatlannak tűnik, de a táblával együtt jó állapotban van, és a helybeliek 

szeretettel törődnek az emlékhellyel. Bizonyítják ezt a virágtartók a frissen ültetett virágokkal. 

 

PT 
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Szakmai előadás Tatabányán 
 

Április 27-én 16 órai kezdéssel került sor a szokásos havi szakmai előadásra a Tatabányai Helyi 

Szervezetnél. Bársony László elnök köszöntötte a megjelenteket és örömét fejezte ki, hogy a 

rendkívül zord, szinte télies idő ellenére sokan (összesen 45 fő) fontosnak tartották a részvételt. 

Külön köszöntötte Nagy Juditot, akivel a Bányász Szakosztályi Küldöttgyűlésre utazva a 

vonaton ismerkedtek meg és miután kiderült, hogy Miskolcon végzett környezetmérnök, rögtön 

jelentkezett is a szervezetbe.  

 

  
Nagy Judit új tagunk Az előadó Petkovics Zoltán 

 

Az elnök először részletesen tájékoztatta a megjelenteket az egyesület életében és ügyvitelében 

bekövetkezett jelentős változásokat, különösen fókuszálva a tagdíjfizetés gondjaira, 

elmaradásokra. A vezetőség a helyzet javítása, valamint a tagsági aktivitás növelése végett a 

220 fős tagságot egymás között felosztotta és minden vezetőségi tag vállalta, hogy a hozzá 

beosztott tagokkal közvetlen kapcsolatot épít ki, rendszeresen személyesen, telefonon, e-

mailben vagy egyéb módon informálódnak az egyes tagok gondjairól, szükség esetén segítséget 

nyújt a tagdíjfizetést illetően, tájékoztatja az aktuális eseményekről. Ezt követően beszámolt a 

XI. Országos Bányász – Kohász -Erdész Találkozó szervezésének helyzetéről, a részvétel 

feltételeiről. Reményét fejezte ki, hogy „jó házigazda módjára” sokan fontosnak tartják majd a 

személyes részvételt, legalább 60-an aktívan be is kapcsolódnak a szervezésbe és segítőként 

rendelkezésre állnak majd. 

Az elnöki felvezető után átadta a szót Petkovics Zoltánnak, a Geotech Kft. tulajdonos 

ügyvezetőjének. A téma: Mai bányász életutak. E sorozatban olyan bányász szakemberek 

szerepelnek, akik technikusként vagy mérnökként a bányánál kezdték szakmai pályafutásukat, 

de a sajnálatos bányabezárások miatt váltani kényszerültek, itt maradtak Tatabányán, 

vállalkozásokba kezdtek és álmaikat sikerre vitték.  

Petkovics Zoli elkezdett mesélni életéről. Pesti gyerekként már korán kitalált dolgokat, hogy a 

szülőktől kapott zsebpénzét kiegészítse és elmondása szerint igen sikeres volt. Nagy 

sportrajongóként sok mindent kipróbált, kosárlabda, kézilabda, futball és a Fradi igazolt 

kosárlabdázójaként sportkarrierről álmodott, de egy iskolatársa geológus ismerősének 

fantasztikus élménybeszámolói nyomán úgy döntött: a Szabó József Geológiai Technikumban 

folytatja tanulmányait Budapesten. Kissé felületes volt és elkerülte a figyelmét, hogy a nevezett 

iskola időközben már Tatabányára költözött, így véletlenül került ő is Tatabányára, ami aztán 

néhány kitérő után végleges állomáshelye lett. Középiskolás diákkéveit nem csak tanulással 

töltötte, hanem aktívan részt vett az iskola sportéletében, főleg a kézilabdában és labdarugó 

kapusként volt kiváló. A vállalkozói szellem már ezekben az években is erősen élt Zoliban. 

Először az akkoriban népszerű holland bálás-ruha bizniszbe vetette be magát, azon belül a 

farmer üzletágban ért el látványos sikereket, majd a divatos papucskészítés felé fordult. Az 
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iskolában ismerkedett meg évfolyamtársával, Kiss Györgyivel, aki motiváló üzlettárasa, az 

értékesítést bonyolító partnere, később felesége és gyermekinek anyja lett. A középiskola 

befejeztével jöttek a katonaévek, majd az első munkahely a Bányászati Tervező Intézet, ahol a 

napi munka mellette egyre több szakvéleményt is készített különféle folyó munkákhoz. Majd 

némi szakmai ismerettel felvértezve jelentkezett Miskolcra geológus hallgatónak, ahová fel is 

vették és azt sikeresen el is végezte. Egyetemi éveiben házasember lévén nem vett részt túl 

aktívan a diákéletben, de a vállalkozói tevékenységét itt is folytatta és természetesen meglepően 

jó eredménnyel, ami lehetővé tette számukra, hogy a tanítási szünetekben Európa szerte 

utazgassanak ezekben az években, megismerve így számos kultúrát. 

Friss diplomával a zsebében kezdte meg geológusmérnöki tevékenységét a Tatabányai 

Szénbányák Vállalatnál, ahová tanulmányi szerződés kötötte. Szerencséje volt, mert a főnöke 

Dankó Zsolt volt, közvetlen munkatársa pedig Takács Tóni, akik ma szintén jó nevű 

vállalkozók. Munkaidőben sokszor beszélgettek arról, mit is kellene valami mást csinálni, mint 

a vállalati struktúra egy építőelemeként őrlődni. Akkoriban indult a GMK mozgalom, ami jó 

induló alap volt, ám hamarosan otthagyta a bányát és létrehozta a saját KFT-jét, a Geotech Kft-

t 1991-ben, amely azóta is töretlenül fejlődik. Ma már közel 70 főnek ad munkát és éves 

árbevétel másfél milliárd Ft. Zoli nem az ügyeskedő vagy helyezkedő vállalkozók közé tartozik. 

Ötletdús, az új iránt fogékony, vállalkozós szellemű, de nem hazárdőr. Vezetőként igényes, de 

nem akar vezető munkatársai helyett dolgozni. Kellő önállóságot biztosít nekik, amivel együtt 

jár a felelősség is. Nem hirtelen akart meggazdagodni, folyamatosan építkezett, a cég 

munkáinak jelentős része Tatabányán vagy a város környékén van, így a minőség és a határidő 

betartása elengedhetetlen követelmény. Nem fordított hátat a múltnak, most is imádja a sportot, 

vitorlázik, golfozik és hódol baráti körben a tarokknak, amit még középiskolásként ismert meg 

Matyikó Imre tanár úr jóvoltából. Helyi vállalkozóként sokan megtalálják őt segítséget, 

támogatást kérve. Minden nemes célt felkarol lehetősége mértéke szerint, de igen sokat áldoz a 

sportra, azon belül is a Tatabányai Sport Club Atlétikai Szakosztályára, amely a TSC-Geotech 

atlétikai szakosztály nevet vette fel. A több évtizedes szponzorációnak és Salamon Zoltán 

vezetőedzőnek köszönhetően a szakosztály nagyon szép eredményeket ért el, nem csak 

országos, hanem nemzetközi szinten egyaránt. Ma már a 6. legeredményesebb vidéki 

szakosztály és jelentős állami támogatást is kap. Ez nagyszerű példája annak, ha egy jó 

képességű, eredményesen tevékenykedő és helyesen gondolkodó vállalkozó partnerként áll egy 

olyan civil szervezet mellé, amelynek elkötelezett és hozzáértő vezetője van.  

 

  
A hallgatóság 

 

Petkovics Zoltán okleveles bányageológus mérnök ma már nyugodtan dőlhet hátra. Nyugdíjba 

vonult, a maga által kinevelt vezető beosztású munkatársaira nyugodtan rábízhatja a napi rutin 

feladatokat, nem kell aggódnia, hogy becsapják, vagy nem az elvárt minőségben végzik el a 

felvállalt munkát. Büszkék lehetünk rá, egyre, akik közülünk emelkedett ki, de viselkedésében 

egyáltalán nem érezhető az elért eredmény, amire pedig méltán lehetne rátarti. Sajnos nagyon 

elfoglalt, így eddigi kérésünket, hogy lépjen be közénk mindig elhárította, azonban az eladás 

adta alkalom elől már nem tudott kitérni, így ő a helyi szervezetünk legújabb (de nem a 

legfiatalabb) tagja. 

 

Bársony László  
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Az Oroszlányi OMBKE Szervezet kirándulása Pusztavámra, 

„Pince beéneklés” a Malomerdő Panzióban 
 

Pusztavám község határában, gyönyörű erdei környezetben, egy kisebb vadaspark 

szomszédságában látja vendégül az ide érkezőket a Malomerdő Panzió. A korábban erdész- és 

vadászházként funkcionáló épület mára már turistacsalogató komplexummá nőtte ki magát. A 

megújulás első ütemeként felújított vendégház és borospince ünnepélyes keretek között 

márciusban került átadásra. 

Pusztavám község neve a bányászati szakma szimpatizánsai körében ismerősen cseng, 

hisz a település korábban ezer szállal kötődött a bányászathoz. 1976-2014. között itt működött 

ugyanis hazánk utolsó mélyművelésű szénbányája. A bányászati technológiával kihajtott, TH 

biztosításokkal megerősített, a belső terében felújított bebútorozott borospincében a falakon a 

bányászat emlékére – a bányanyitást, bányaművelést, bányazárást és a bányászati 

hagyományokat – bemutató tablók, szöveges-képes tájékoztató táblák kerültek elhelyezésre.  

Az újonnan épült, vagy megújult pincék esetében szép hagyomány az un. „beéneklés” 

rítusa. Az OMBKE Oroszlányi Szervezete április 13-án Pusztavámra kirándult, hogy 

tavaszköszöntő programjának keretében Vértes Erdő Zrt. és az Országos Erdészeti Egyesület 

(OEE) képviselőivel karöltve beéneklésükkel a Malomerdő Panzió borospincéjét méltóan 

felavathassa. A kiránduláshoz a buszt Oroszlány Város polgármestere biztosította, a 

vendégváró tálak pedig egy közeli sajtmanufaktúrában készültek. 

A köszöntő szavak elhangzása után Bariczáné Szabó Szilvia elnökasszony az OMBKE 

Oroszlányi Szervezetének nevében átadta Encsi Csaba, a Vértes Erdő ZRt. főmérnöke és 

egyben az OEE Vértesi Helyi Csoportjának elnöke részére a bányászok védőszentjét ábrázoló 

Szent Borbála szobrot, kérve, hogy az a pincében kerüljön méltó elhelyezésre. Az ünnepi 

pillanatokat követően a rendezvény kísérő eseménye egy –móri borokból összeállított– 

borkóstoló volt, melyen a családja okán bányászati kötődésű fiatal borász, a móri Brigád 

pincészet tulajdonosa, Dankó Ákos kapott bemutatkozási lehetőséget. A borozgatás közben, a 

beéneklési ceremónián a Lemegyünk a pincébe, a Vendégköszöntő, a Lehullott a Bükkfa erdő 

levele, majd a Vadász vagyok nótáktól volt hangos a pince. A Győrfi Géza és Tarjáni Antal 

kantuszok által vezetett „beéneklés” rítusa a Mi lenne, hogyha együtt innánk most nóta soraival, 

remek hangulatban zárult. 
 

 

 

Borkóstoló Dankó Ákossal 

 
Szt. Borbála szobor átadása OMBKE Oroszlányi Szervezet ajándéka 

 

OMBKE Oroszlányi Szervezet híranyaga  
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OMBKE történet - Múlt és jövő 
a helyi szervezet története tükrében 

 

Választmányi ülés Sztálinvárosban - „Jobban meg kell szervezni a mérnökök 

munkáját!” 

 

Az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület Választmányi ülését 1960. november 

11-én Sztálinvárosban hívta össze. Ezen szép számmal, mintegy 150-en vettek részt az 

egyesület választmányi tagjai, bányászok és kohászok az ország minden tájáról. A vendégeket 

délelőtt 11 órakor Borovszky Ambrus, a Dunai Vasmű igazgatója üdvözölte a Vasmű 

tanácstermében. A délelőtti program a Dunai Vasmű üzemeinek megtekintése volt. A 

bányászok elsősorban a korszerű szénelőkészítőt és kokszolóművet, a kohászok a 

nagyolvasztót, acélművet és hengerművet tekintették meg. Ez utóbbi keltett nagy érdeklődést, 

lenyűgöző 500 méternél hosszabb csarnokával, korszerű hengerállványaival és gépi 

berendezéseivel.  

A választmányi ülés délután 3 órakor kezdődött. Az elnökségben Lévárdi Ferenc egyesületi 

elnök, a nehézipari miniszter első helyettese, dr. Ember Kálmán alelnök, dr. Gyulai Zoltán 

alelnök, egyetemi tanár, Szele Mihály alelnök, egyetemi tanár, dr. Tarján Gusztáv alelnök, 

egyetemi tanár, dr. Verő József alelnök, egyetemi tanár, Selmeczi Béla főtitkár, Borovszky 

Ambrus, a helyi csoport elnöke, Pilter Pál, a Dunai Vasmű főmérnöke, a vaskohászati 

szakosztály elnöke foglalt helyet. Jelen volt Czecze László, a Vaskohászati Igazgatóság vezetője 

is. 

 

Az elnök gondolatai 

 

Lévárdi Ferenc elnök azokról a feladatokról szólt, amelyek „az 1961. évi és a második ötéves 

tervek során háramlanak az egyesületre. Egyesületünk tömöríti a két legfontosabb iparág, a 

bányászat és a kohászat műszaki dolgozóit. A napi munka mellett társadalmi téren is részt kell 

venni azokban az erőfeszítésekben, amelyek az ipar rendelkezésére álló eszközeinek célszerű 

és ésszerű felhasználásával a termelésben, a termelékenységben, a minőségjavítás terén és az 

önköltségcsökkentésben maximális eredményeket hoznak. A fő feladat a fejlődés 

meggyorsítása. Ehhez szükséges a rendelkezésre álló kapacitás jobb kihasználása, felhasználva 

a jobb munkaszervezésben és a munkafegyelem megszilárdításában rejlő hatalmas 

lehetőségeket… Jobban meg kell szervezni az iparban foglalkoztatott mérnökök munkáját. 

Munkanap felvételek bizonyítják, hogy a mérnökök tekintélyes része nem végez mérnöki 

munkát, illetve munkaidejének csak a tört részét tölti ki az igazi értelemben vett műszaki 

munka... Egyesületi vonalon céltudatos tevékenységgel legyünk segítségére az iparnak azzal, 

hogy a legészszerűbb megosztással a műszaki erőket valóban a műszaki feladatok megoldására 

állítsuk. Ilyen feladatok a bányászat műszaki fejlesztési mutatóinak, a kohászat minőségi és 

termelékenységi mutatóinak szüntelen javítása.” 

 

Főtitkári beszámoló 

 

Selmeczi Béla főtitkár ismertette „a közgyűlés óta eltelt 10 hónap alatt hogyan teljesítettük a 

közgyűlés által kitűzött 3 fő feladatot: 1. A második ötéves terv kidolgozásának és 

végrehajtásának elősegítését. 2. A fiatal műszakiak mozgósítását. 3. Az oktatás és továbbképzés 

elősegítését.” Beszámolt az egyesület fontosabb rendezvényeiről, a kovács konferenciáról, a 

bányász kongresszusról. A szakosztályok munkájának taglalásánál kiemelte a Dunai Vasművel 

rendezett II. Nyersvas-gyártó konferenciát, az öntödei szakosztállyal együtt a Dunai Vasműben 

megtartott Szürkenyersvas ankétot. A szakosztály két külföldi előadást szervezett, amelyet a 

Dunai Vasmű két mérnöke, Buza Antal és Répási Gellért tartott Csehszlovákiában. A 

társszakosztályok, mint a bányászati, fémkohászati és öntödei szakosztályok munkájának 

ismertetése után beszélt az egyesület egyéb tevékenységéről. Megállapította, hogy kevés 
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figyelmet fordítottunk munka- és üzemszervezési, műszakilag és gazdaságilag megalapozott 

kapacitásvizsgálati módszerek kidolgozására. Javasolta, hogy az összes szakosztály 

közreműködésével állítsunk fel üzemgazdasági bizottságot, mely kellő módszereket dolgozna 

ki és ezeket, valamint az összegyűjtött tapasztalatokat közvetítené a szakosztályok és a helyi 

csoportok között. Javasolta, hogy a nemzetközi kapcsolatok keretében a külföldi tanulmányutak 

során nyert tapasztalatokat hasznosítsák… Kutassuk a bányászati és kohászati ágazatok újabb 

exportlehetőségeit… Beszélt az oktatás, majd az egyesületi munka néhány gyakorlati 

kérdéséről, a fiatalok bevonásáról, a kapcsolatok ápolásáról a társegyesületekkel és a MTESZ-

szel. 

A választmány határozatot hozott, melyben jóváhagyólag tudomásul vette az egyesület 

elnökségének beszámolóját és megjelölte azokat a tennivalókat, amelyek szükségesek a kitűzött 

feladatok végrehajtásához. Ezután Lévárdi Ferenc elnök a választmányi ülést berekesztette, 

majd a Dunai Vasmű uzsonnával vendégelte meg a megjelenteket – jegyezte le a fentieket a 

Dunai VASMŰ, II. évfolyam. I. száma Egyesületi hírek rovatában Hauszner Ernő, az 1961-es 

esztendőben. 

 

  
Hauszner Ernő portré Répási Gellért portré 

 

A Dunai VASMŰ folyóiratában Hauszner Ernő, mint egyesületi titkár publikálta az egyesületi 

élettel kapcsolatos történéseket 1961-1962-ben. 

 

Répási Gellértet 1954-ben irányították a Dunai Vasműhöz. Az Acélmű vezetőjeként, majd 

1964-től 1983-ig a vállalat főmérnökeként tevékenykedett. Azt követően, az 1985. évi 

nyugállományba kerüléséig a Dunai Vasmű műszaki vezérigazgató helyettese. Az OMBKE-

ben végzett szakmai tevékenységét többek között Sóltz Vilmos-díjjal ismerték el.  
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reprodukció (845): Egyesületi élet az OMBKE dunaújvárosi csoportjánál. Forrás: A Dunai VASMŰ folyóirat 

III. évfolyam 1. szám, 1962 

 

 

Kép és szöveg: Szente Tünde  
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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.  

Sóltz Vilmos síremlékének koszorúzása 

(FSZ BHSZ) 

 2022 május 12 

csütörtök 15.00. 

 

XXIII. Nemzetközi Bányászati, Kohászati 

és Földtani Konferencia 

Kézdivásárhely május 12-15.  

„Dunántúl 200+” Gellénháza május 20.  

113. Tisztújító Küldöttgyűlés egyeztetés alatt május 21.  

LX. Bányamérő Konferencia Balatongyörök május 25-27.  

Péch Antal sírjának megkoszorúzása Selmecbánya június 14.  

Péch Antal kiskamara kiállítás megnyitója OMBKE székház június 16.  

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.  

Központi Szt. Borbála-napi ünnepség   egyeztetés 

alatt 

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

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 

 

 

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://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://www.ombkenet.hu/index.php/h%C3%ADrlevél
mailto:hirlevel@ombke.hu
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XI. Országos Bányász - Kohász - Erdész Találkozó 
Tatabánya, 2022. június 17-19. 

 

F E L H Í V Á S 
 

Tisztelt Tagtársak, Tisztelt Pártoló Tagok! 

 

A Szervező Bizottság április 14-i ülésén kiválasztotta a Találkozó korsóját és elfogadta az 

embléma-tervet. 

 

Keressük azt a nagylelkű támogatót, aki 350db korsó elkészítésének a költségét (kb. bruttó 

700eFt) átvállalja, cserébe a támogató cég emblémája felkerül a korsóra. 

 

Az érdeklődők Zelei Gábort keressék. 
 

 

 

  
 

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 
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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, 

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 
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RÉSZVÉTELI DÍJ: 

 

Normál díjbesorolás: 

• 3 napra - 18.000 Ft + 27 % ÁFA (br.: 22 860 Ft) 

• 1 napra - 10.000 Ft+ 27 % ÁFA (br.: 12 700 Ft) 

65 év feletti nyugdíjasok: 

• 3 napra - 12.000 Ft + 27 % (br.: 15 240 Ft) 

• 1 napra - 6.000 Ft+ 27 % (br.: 7 620 Ft) 

 

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. 

 

 

SZÁLLÁS: 

 

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

Javasolt szállássok, tájékoztató árakkal: 

Edutus kollégium Tatabánya  Megtelt! 

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

Romantik Panzió Tatabánya  Megtelt! 

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:recepcio@arpadhotel.hu
mailto:hoteltop@hoteltop.hu
mailto:hotel@oldlakegolf.com
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 

 
 

Ismeretterjesztő cikk jelent meg a magnetitről, a 2022. év 

ásványáról, tagtársaink tollából! 
 

 

Tisztelt Tagtársak, Érdeklődők! 

 

A 2022. év ásványáról, a magnetitről írt ismeretterjesztő cikket Varga Andrea és Raucsik 

Béla, a Magyar Kémikusok Lapjában. 

A cikk címe: Vonzó (geo)kémia: a 2022. év ásványa, a magnetit kémiai megközelítésben 

 

Itt elérhető! 

 

Magyarhoni Földtani Társulat Titkársága 

 

Selmeci írások 
 

 
 

Tagtársunk, Fricz-Molnár Péter Selmeci írások című könyve korlátozott számban 

beszerezhető. A könyv B/5 méretű, keményborítós, kötött, 357 oldalas és illusztrált.  

A szerző további részletek e-mailen ad, akit érdekel a lehetőség, kérjük ide írjon: 

friczmolnarpeter@gmail.com 

 

Jó szerencsét! 

 

Zelei Gábor  

https://mkl.mke.org.hu/images/Dokumentumtar/2022/2022-majus/MKL_2022-majus_VargaA-RaucsikB_A_magnetit.pdf
mailto:friczmolnarpeter@gmail.com
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Köztéri kőolaj- és földgázipari szobrok, emlékművek, 

emlékoszlopok, falfestmények és egyéb műalkotások a világban 
(Folytatás) 

V. 

Fúrómunkás 

 

Collage Station (Texas, USA) 

Collage Station város ad otthont az 1876-ban alapított Texas A&M University fő campusának, 

ahol a műszaki és földtani karokon olajmérnök, geológus és geofizikus képzés is folyik. Az 

Olajmérnöki Tanszék épülete előtt áll a „Olajfúrós” (Roughneck) szobor. 

 

 
 

Shevreport (Louisiana, USA) 

Shreveport egykor az Amerikai Egyesült Államok kőolajüzletágának meghatározó szereplője 

és egy időben a louisianai Standard Oil székhelye volt, majd ezt az ágat később a Standard Oil 

of New Jersey felszippantotta. 1930-tól Shreveport volt a székhelye az Egyesült Gázipari 

Társaságnak, az ország legforgalmasabb csővezeték üzemeltetőjének és integrált kőolajipari 

társaságának. 1968-ban a Pennzoil vette át a társaságot. Az 1980-as években a helyi kőolaj- és 

földgázipar nagy gazdasági visszaesést szenvedett el és sok lakó elhagyta a környéket. 

Emlékezve a régi szép időkre, Shreveport belvárosában állították fel a „Kőolajmező munkása” 

(Oilfield Worker) szobrot. 
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Breckenridge (Texas, USA) 

Breckenridge városa 1854-ben Picketville néven keletkezett. 1876-ban a várost John C. 

Breckinridge volt amerikai alelnök és a szövetségi hadsereg tábornoka után – egy kis helyesírási 

módosítással – Breckenridge névre keresztelték. Az 1920-as évek elején, a környéken jelentős 

kőolajtermelés folyt. Ennek állítottak emléket az „Olajfúrós” (Oil Driller) szoborral. 
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Tarija (Bolívia) 

Földgáz az ország egyik legfontosabb energiaforrása és exportterméke, a földgázmezők 

többsége az ország keleti régiójában található. Pontosabban Tarija megyében (80 %), Santa 

Cruz megyében (15 %), valamint a maradék 5 %-on Cochabamba és Chuquisaca megye 

osztozik. A fő exportvezetékek Argentínába és Brazíliába szállítják a földgázt. 1994-ben a 

szénhidrogénipart privatizálták, majd 2006-ban újra államosították, miután a 2005-ös 

gázkonfliktus során népi tiltakozás történt. Tarija városban található a szénhidrogén-

bányászatot jelképező „Olajmunkás” (al Trabajador Petroleo) szobor. 
 

 
 

Cerro Sombrero (Magellanes, Chile) 

Az Empresa Nacional del Petróleo S. A. (ENAP), a Tűzföldi Nemzeti Kőolajipari Társaság 

1958-ban kezdte meg a szénhidrogén kutatását a térségben. Cerro Sombrero településen az 

ENAP székháza előtt állították fel az „Olajmunkás” (Oilworker) szobrot 1995-ben. 
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Oktyabrsz (Szamara, Oroszország) 

A Volga alsó folyásánál lévő szénhidrogénmezők központjában állították fel az emlékművet, 

amely a környék összes szénhidrogén-bányászatban dolgozója előtt tiszteleg. 
 

 
(Folytatjuk)                                                                                                id. Ősz Árpád 

 

Klíma-mumus 
 

A klímavészhelyzet 2022 elején már nem csak az energiapolitikát uralja (ld. 

energiaátmenet, azaz a „tiszta” szél- és napenergia hiedelme). Ott van az élelmiszerellátás 

kérdéskörében (az ún. fenntartható földhasználati és a metánkibocsátás-csökkentési 

követelésekben), életünk minden területére begyűrűzött. A klímaváltozás elleni küzdelem 2015 

óta számít az ENSZ egyik (13-as számú) ún. fenntartható fejlődési célkitűzésének. 2019. 

szeptemberében az ENSZ főtitkára klímavészhelyzetet hirdetett. (Erre az alkalomra vitorlázott 

Greta Thunberg New Yorkba.) A klímavírus gyorsan elkezdett a világban terjedni, de mire 

Budapestre ért (Karácsony 2019. november 5-én hirdette ki a klímavészhelyzetet), akkorra már 

ideértek a hírek az első kínai koronavírus-megbetegedésekről. (A COVID-19-ben a szám a 

felbukkanás évét jelöli.) A járvány kitörése után globalista körökből egyre gyakrabban írtak a 

COVID-19-korlátozások és a klímaszükséghelyzet közötti párhuzamról, és felvetették a Nagy 

Világújraindítás (The Great Reset) gondolatát. 2020. júniusában a World Economy Forum 

(WEF) honlapján a Great Reset már mint világterv bukkant fel. Klaus Schwab, a WEF alapító 

elnöke szerzőségével pedig 2020 júliusában már megjelent a komplett program is: a COVID-

19: A Nagy Világújraindítás (COVID-19: The Great Reset) című könyv formájában. A Nagy 

Világújraindítást a 2021. januári davosi csúcson nyilvánosan tárgyalták, és többek között 

Ursula von der Leyen is méltatta. A 2021 augusztusában kiadott IPCC (Éghajlatváltozási 

Kormányközi Testület) jelentésének vezetői összefoglalója szerint a jelenkori felmelegedés 

példátlan, és azt nem okozhatta sem a Nap, sem a vulkánok, csakis az ember. Igen ám, de ez az 

állítás a négyezer oldalas jelentésben nincs megalapozva. (Meglehet, hogy majd utólag 

alapoznak, hiszen – amint az IAR6 P54/WGI-14 címe tanúsítja – van példa arra, hogy léteznek 

„a tudományos és műszaki értékelésben átvezetendő változtatások, a már elfogadott vezetői 

összefoglalóval való összhang biztosítása érdekében”.)  

2021 őszén a Glasgow-i COP-26 és az egész nemzetközi tudományos intézményrendszer teljes 

gőzzel az alaptalan IPCC vezetői összefoglalót nyomatta. (Legnagyobb sajnálatomra a Magyar 

Tudományos Akadémia is. Az mta.hu-n közzétett vitalezárást nem kommentálom: hagyom, 
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hogy hasson.) 2022. januárjában – közvetlenül az idei davosi WEF-csúcs előtt ˗ megjelent a 

Nagy Világújraindítás második része. A kötet címe: A Nagy Narratíva (The Great Narrative). 

Semmi kétségünk ne legyen: e két kötet az emberiség homogenizálását kívánó globalisták 

bibliája. A természetet (Istent) persze kihagyják a számításból. A „tudományos globalizmus” 

nevében, 2021-től már cenzúrát is működtetnek (Climate Feedback, ld. Magyar Hírlap 2021. 

szeptember 15.) Visszaélnek az áltudomány elleni küzdelemmel. Annak nevében – ha kell – 

még a csillagot is lehazudják az égről. 

A klímaváltozás jelentőségének megítélése érdekében vegyük elő Occam borotváját. Ez 

egy olyan filozófiai elv, amely rendkívül hatékonyan elősegíti a lényeglátást. „Borotváljuk le a 

szükségtelen részleteket! – valami ilyesmit mondott Occam (egy középkori ferences szerzetes 

és filozófus), aki szerint egy adott jelenséget egyformán jól leíró magyarázatok közül a minél 

kevesebb feltételezést magában foglalót kell választani. Azokat pedig, amelyek nem 

változtatnak végeredményen, ki kell zárni. 

A kérdés az, hogy milyen hatással járna az emberi tevékenység és a környezet 

kapcsolatára, ha nem lenne éghajlatváltozás, vagy ha az elmúlt évtizedekben felmelegedés 

helyett lehűlés lett volna? A képzeletbeli kísérlet eredménye az, hogy ha semmi más nem 

változott volna, majdnem ugyanilyen mértéktelen fogyasztói társadalom alakult volna ki. (Csak 

azért majdnem, mert van különbség: hidegben kevésbé kényelmes az élet.) Következésképpen 

az ember környezeti hatásában az éghajlatváltozásnak csekély szerepe van. Az éghajlatváltozás 

ebben az ok-okozati láncolatban: szükségtelen láncszem. Javaslom, borotváljuk le! Ha 

klímaijesztgetést kivennék a Nagy Világújraindítás indokai közül, szinte semmi sem maradna. 

Beleolvastam a Nagy Narrativába. Ebben is csak a propagandát nyomatják. Átbillenési 

pontokra hivatkoznak és küszöbértékekre (amik egy kaotikus rendszerben amúgy is vannak), 

Nyugat-Antarktiszra (ahol vulkánok pöfögnek) és így tovább. Haladás, hogy legalább a 

jegesmedvéket levették a napirendről. A klímafenyegetés nem más, mint klíma-mumus. 

A CO2-t károsanyagnak állítják be, és a világban sajnos már sokakkal elhitetették, hogy 

aduász van a kezükben. Tudományos meggyőződésem szerint semmiféle aduászuk nincs. (Azt 

gondolom, tudatosan blöffölnek.) Más kutatók persze másképpen gondolják. A természet 

működik, meg kell figyelni: folyamatosan mérni, az adatokat feldolgozni és megjeleníteni, és 

igyekezni a jelenségeket minél mélyebben megérteni, végül a feltételezéseket megvitatni. Csak 

így lehet közelebb jutni az igazság megismeréséhez. Akik erről az útról letérnek, és azt 

hajtogatják, hogy a klímatudomány feladata már nem az okok kutatása, hanem a hatások 

tanulmányozása: tudományidegen érdekek szolgálatában állnak. Sajnos a klímaakciózásba való 

befektetés, a széntelenítés költségének megfizettetése az emberekkel, a klímakoalíciók építése 

lett a világ legnagyobb üzleti lehetősége és tudományfinanszírozási forrása. Az előbb említett 

klímatételek mindegyike nevesítve szerepel a World Economy Forum programjában. A klíma-

mumust még azok is elutasítják (például Björn Lomborg és a Nobel-díjas William Nordhaus 

környezetközgazdász, Michael Schnellenberger környezeti aktivista, Steve Koonin fizikus), 

akik egyébként elfogadják a CO2-hipotézist.  

A klíma-mumussal takargatott fő probléma az, hogy a világot most ugyanaz a mohó 

világelit akarja megmenteni, amely a mértéktelen fogyasztásra rávette az embereket. Mézes-

mázos szavakkal. Hogy valójában mi várható, ha világuralom megvalósul, arra a legjobb 

illusztráció talán az 1973-ban készült, de 2022-ben játszódó film: a Zöld szója (Soylent Green). 

A Soylent Industries (a Szójalencse cég) – irányítja a fél világ ételellátását, és mesterségesen 

előállított ostyákat árul különböző neveken: „Soylent Red” (vörös szója), „Soylent Yellow” 

(sárga szója) és a legújabb, legtáplálóbb termékük: „Soylent Green” (zöld szója), ami a reklám 

alapján planktonból készül. Hátborzongató történet. A filmbéli klímakatasztrófa persze nem 

következett be, de a modell (végzetes megosztottság az uralkodók és a nyomorba döntött nép 

között) találó leírása annak, ami felé a világelit ma mindnyájunkat lökni akar. Vajon akarjuk-e 

ezt? 

 

Sopron, 2022. január 27. 

 

Szarka László Csaba  
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Akiknek sokat köszönhetünk: régi idők selmeci műtermi 

fényképészei 
 

A XIX. század második felében Selmecbányán is a helyi polgárok részéről egyre 

nagyobb igény jelentkezett elsősorban portréfotók készítésére. A módos polgárok – az egykori 

„wald- vagy ringbürgerek” utódai – esetében a portréfestészetet az 1870-es évektől 

kiegészítette, majd a századfordulótól felváltotta a portréfotózás, ami a selmeci őseim és ottani 

rokon családok esetében (a hagyatékokban) is jól tetten érhető. Az ősi diákvárosban a 

nagyszámú akadémiai hallgató jelenléte és az egyedi diákélet megörökítésének – így a 

steingrube-i cé-cók, a csoport-, tanulmányúti-, ballagási- vagy tablóképek – igénye további 

keresletet okozott a fotós piacon. Mindemellett már akkoriban is voltak hobbifotósok, akik a 

város vagy akár a családi otthonok és pillanatképek mellett a főiskolai élet keretében a 

tanulmányutakon is fényképeztek. Az alábbiakban csokorba szedem azokat a selmeci hivatásos 

és üzletszerűen működött fényképészeket, akiknek a – 100-150 évvel ezelőtti – selmeci régmúlt 

iránt érdeklődők sokat köszönhetnek. Az illusztrációknál a dolgok mögé – vagyis a fényképek 

hátlapjára – tekintek, azzal, hogy az akadémikus vonatkozások sem maradnak el. 

Mindenekelőtt azonban látni kell, hogy akkoriban milyen volt egy fényképész helyzete? 

Ebben Philpott Beatrix tanulmánya segít, ugyanis a szerző szerint „Fényképésznek lenni abban 

az időszakban nem volt egyszerű. Nem csak vegyészeti ismereteket igényelt, de közepesen 

nehéz fizikai munkának is számított. A fényképezőgépeknek komoly súlya volt, a műterem 

berendezésére szolgáló bútorok is felvételenként különböző beállítást, tehát mozgatást 

igényeltek, bár ezt sok esetben segédek végezték. A fénykép elkészítése vegyészeti 

előmunkálatokkal járt, majd annak előhívása is. A kémiai ismeretek szükségessége miatt nem 

ritkán gyógyszerészek és festők álltak fényképésznek, azonban a fényképészet fellendülésének 

korszakában – ez nagyjából az 1860-as évekre tehető – már egészen szélsőséges szakmai 

rétegeket is átvonzott a reményteljes üzleti befektetésnek minősülő fotográfus szakma, így 

találkozhatunk szakmáját elhagyó kőművessel, asztalossal, szabóval és vendéglőssel is. A 

fényképezés gyakorlati részét sokszor egymástól tanulták a művészek, gyakran családon belül 

adták tovább a tudást testvérnek, fiúnak, de volt, hogy a segédnek felbérelt kezelő eltanulta a 

szakmát mesterétől és önállósodott.”1 A korszak kedvelt terméke volt a kabinetfotó, mely 

egyéni és csoportos portréváltozatban egyaránt elterjedt. A kabinetfotónál a fénykép kemény 

kartonra volt ráhelyezve, továbbá az alsó vagy az oldalsó részt-sávot és a hátlapot a fényképész 

logója díszítette. A méret változatos (kisebb a visit, nagyobb a cabinet) volt, általában 6 cm 

szélesség és 10-11 cm magasság volt jellemző, de a képeslap- vagy a még nagyobb méret sem 

ritka. Az akkori ár ugyancsak változó volt, ez többek között a mérettől és a darabszámtól 

függött, 1909-ből 2 és 8 korona közötti árakat is ismerünk, de 1912-ben 1 koronáért készült a 

fővárosban az igazolványkép darabja, ezek mai értéken 4-16 ezer, illetve 1900 forint körüli 

összegek.2 

Elsőként kell említeni a selmeci születésű Divald Károly gyógyszerészt, aki „a magyar 

fényképészet úttörője volt. 1860-ban vásárolt egy használt, kezdetleges fényképezőgépet, 

amelyen autodidakta módon sajátította el a fotózás szakmai alapfogásait. 1865-ben már felső- 

és oldalvilágítással ellátott üvegműtermet rendezett be Eperjesen. Néhány év múlva az addig 

ismeretlen természetfotózás után kezdett érdeklődni. Divald úttörőként tevékenykedett a 

felvidéki műemlékek megörökítésében is.”3 Divald Károly kortársaként a fényképészet korai 

szakaszában Selmecen Wilhelm Rautek az első vállalkozó, ő 1865 és 1880 között (Bécsben 

 
1

  Philpott Beatrix: Kit nevezünk fényképésznek? Gondolatok a 19. századi női fotográfusokról. In. Fotóművészet, 60. (2017) 3. sz. 93. 

2
  T. Knotik Márta: Fényírók és fényirdák Szegeden (1859-1913). Szeged, 2009. 296.; Népszava, 40. (1912) 19. sz. 15. (jan. 23.); https://artortenet.hu/magyar-

penzertekindex-arak-es-devizak-alapjan-1754-tol/ (letöltés: 2022.04.20.) 

3
  https://mandadb.hu/tetel/822428/Hatlap_Divald_Karoly_mutermebol (letöltés: 2022.04.20.) 

https://artortenet.hu/magyar-penzertekindex-arak-es-devizak-alapjan-1754-tol/
https://artortenet.hu/magyar-penzertekindex-arak-es-devizak-alapjan-1754-tol/
https://mandadb.hu/tetel/822428/Hatlap_Divald_Karoly_mutermebol
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is) működött, felvételeinek köszönhetően a korabeli akadémiai hallgatók egyenruhája is 

megismerhető.4  

  
1. kép: Carl Nähr fényképfelvétele 1876-ból (az álló ifjú Fischer-Ágfalvi Alajos valétáns) 

 

Az 1870-es években bővült a selmeci fényképészeti kínálat, Carl Nähr nevével5 

találkozunk, aki német nyelven – „Carl Nähr Maler & Fotograf in Schemnitz (Ungarn)” – 

hirdette magát és többek között 1876-ban valétáns akadémikusokat is megörökített. 

Tevékenysége 1880-ig tartott és díszes „CN” monogramja volt (1. kép). Ugyancsak az 1870-es 

években tevékenykedett Josef Gutkaiss, aki szintén német nyelven – „Photographie Jos. 

Gutkaiss Schemnitz et Neusohl in Ungarn” szavakkal – reklámozta magát egy 1877-es selmeci 

felvételen (2. kép). Gutkaiss „régiós” fényképésznek számított, ugyanis Selmec mellett 

Besztercebányán (Neusohl) is működött. Mindez azt is igazolja, hogy a korabeli fényképészek 

a nagyobb (bánya)városokban, régiós központokban fejtették ki tevékenységüket. Szintén az 

1870-es években működött a Javorik és Jandaurek, valamint 1870 és 1874 között a 

Weissbach H. nevű fényképészeti vállalkozás is.6 

 
4

  Magyar Nemzeti Múzeum Fényképészek és műtermek adatai kutatóknak adatbázisból, a továbbiakban: https://mnm.hu/sites/default/files/hungary_0.pdf; 

https://www.mutargy.com/egyeb-mutargy/1870-kormocbanyai-banyaszdiak-banyaszruhaban-kemenyhatu-foto-w-rautek-mutermebol-hatoldalon-neve-

feliratozva-10-5-6-cm-miner (letöltés: 2022.04.20.) 

5
  Szakács Margit: Magyarországi fényképészek és fényképészműtermek (1840-1920). In. A Magyar Munkásmozgalmi Múzeum évkönyve 1983. Budapest, 

1984. 62. 

6
  https://mnm.hu/sites/default/files/hungary_0.pdf (letöltés: 2022.04.20.) 

https://mnm.hu/sites/default/files/hungary_0.pdf
https://www.mutargy.com/egyeb-mutargy/1870-kormocbanyai-banyaszdiak-banyaszruhaban-kemenyhatu-foto-w-rautek-mutermebol-hatoldalon-neve-feliratozva-10-5-6-cm-miner
https://www.mutargy.com/egyeb-mutargy/1870-kormocbanyai-banyaszdiak-banyaszruhaban-kemenyhatu-foto-w-rautek-mutermebol-hatoldalon-neve-feliratozva-10-5-6-cm-miner
https://mnm.hu/sites/default/files/hungary_0.pdf
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2. kép: Josef Gutkaiss német nyelvű selmeci 

reklámja 1877-ból 

3. kép: Licskó János magyar nyelvű selmeci logója 

1880-ból 

 

A következő évtizedtől, az 1880-as években Selmecen a német nyelvet felváltotta a 

magyar – nemcsak a bányászati-kohászati szakirodalomban,7 valamint az akadémiai ifjúsági 

köri életben, hanem – a fényképészeknél is, ami párhuzamba állítható a Selmecen akkor 

kezdődött magyarosodással. Ennek megfelelően Licskó János – korábban pesti fényképész – 

1880-ban „Licskó J. fényképész Selmeczen” szöveggel jelent meg a fotók hátlapján (3. kép). 

Egyebekben Licskó utódai Selmecen meg is telepedtek.8 

 
 

  
4. kép: Baker logó 1892-ből 5. kép: Bányászjelkép és vihnyei említés is 1895-ből 

 

1886 körül érkezett Selmecre a dél-morvaországi Baker Alajos (1838-1903), aki a 

város elismert fényképésze volt 1903-as haláláig. Ezt követően fia, Béla – 1920 után selmeci 

levéltáros és múzeumigazgató – rövid ideig átvette a fényképészetet. Baker Alajos portréfotók 

készítése mellett foglalkozott a táj és a bányászati műemlékek rögzítésével, valamint a város 

 
7

  Péch Antal: Magyar és német bányászati szótár. Selmecbánya, 1879. 

8
  Magyar Ipar Anyagi érdekeink, 1. (1870) 18. sz. 12. (dec. 18.); Selmecbányai Híradó, 14. (1904) 39. sz. 6. (szept. 25.) 
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régészeti ásatásainak és új építkezéseinek dokumentálásával is.9 Fényképészeti tevékenysége 

javarészt az 1890-es évekre esett. Számos esetben a helyi akadémiai hallgatókat – akár 

csoportképszerűen vagy portréfotóval – megörökített fotói hátlapján a „Baker Alajos 

fényképész Selmeczen.” szövegrészt, pecsétet használta. Bakert a selmeci 

diákhagyományokkal – legutóbb a tablógalériával – kapcsolatos szakirodalom is úgy említi, 

mint akinek sokat köszönhetünk.10 Baker céglogójában díszesen a „BA” monogram jelent meg 

és a magyar mellett zárójelben Selmec német nevét, Schemnitz-et is még feltüntette (4. kép). 

Ezen túlmenően a közeli Szliács- és Vihnyefürdőn is tevékenykedett (5. és 6. kép). Ez a 

kettősség – a közeli fürdőhelyi jelenlét – jellemző volt az akadémikusok kedvelt 

cigányzenészére, Sági Balogh Lacira is, aki nyaranként, amikor a hallgatók elhagyták Selmecet, 

akkor javarészt a pihenni vágyók által kedvelt Vihnyefürdőn muzsikált, ott adott báli zenét. 

Baker Alajos emellett – az elődeihez képest újszerűen – díszítésként bányász és a városcímerre 

(6. kép) hasonlító jelképeket is feltüntetett, kifejezve ezzel a bányavároshoz tartozását, selmeci 

identitását. További különleges díszítésként aranyozott és ezüstözött keretbe foglaltan (7. kép) 

is reklámozta magát. Halála évében, 1903-ban társadalmi szerepvállalásként a helyi Önkéntes 

Tűzoltó Egyesület (ÖTE) szakaszparancsnoka volt és a kirakatában lopás áldozatává is vált. 

Baker a helyi hetilapban közzétett felhívásában a két ellopott fényképért – ismerve a tettest – 

50 koronát (mai értéken 104 ezer forintot) kért, ellenkező esetben feljelentéssel fenyegetett. A 

követelt összeg alapján különleges felvételeket lophattak el tőle. Ezt követően, május közepén 

elhunyt Selmec „érdemes, régi polgára és a végtisztességen az Önkéntes Tűzoltó Egyesület és 

a Polgári dal és zenekör tagjai testületileg vettek részt s a dalkör a (mai is meglévő) sírnál igen 

szép gyászdalt énekelt.”11  
 

  
6. kép: Városcímerre hasonlító Baker-logó 1899-ből 7. kép: Aranyozott és ezüstözött selmeci Baker-

reklám 1900-ból 

 

Baker kortársa – és talán selmeci versenytársa is – volt Juwelier Nándor, aki 1890 

körül ugyancsak a városcímerre hasonlító szimbólumot használt, melyben – ugyanakkor 

Bakertől eltérően – a városra utaló „S” és „B” betűket is elhelyezett. Juwelier önmagát a fotók 

hátlapján két nyelven – magyarul: „Fényképészeti műterem Selmeczen” és németül: 

„Photographische anstalt in Schemnitz” egyaránt – reklámozta (8. kép). Akkoriban, 1890-ben 

75%-os szlovák nyelvi-nemzetiségi többség jellemezte Selmecbányát, elsősorban annak is a 

kiterjedt külterületeit és Bélabányát. Ennek ellenére szlovák nyelvű fényképész-szöveget nem 

találtam. Ez részben arra utal, hogy az akkori helyi elit többségében – akik a fényképezésre 

akartak és tudtak is pénzt költeni – teret nyert a magyarosodás, de azzal, hogy az ősi német 

nyelvű patrícius (wald- és ringbürger) hagyomány, illetve kisebbség is élt tovább.12 

 
9

  Ablonczy Balázs: Nyombiztosítás. Pozsony, 2011. 60-61.; Selmecbányai Híradó, 13. (1903) 21. sz. 6. (máj. 24.); Szakács M.: i. m. 42., 88.; 

https://emlekhelyek.csemadok.sk/emlekhelyek/baker-alajos-fenykepesz-es-baker-bela-leveltaros-sirja/ (letöltés: 2022.04.21.) 

10
  Bende Attila – Bartha Dénes: A M. Kir. Bányászati és Erdészeti Akadémia és jogutód intézményeinek tablógalériája 1868-tól napjainkig. In. Fons, 28. (2021) 

4. sz. 501.  
11

  Selmecbányai Híradó, 13. (1903) 14. sz. 4. (ápr. 5.) és 16. sz. 4. (ápr. 19.) és 21. sz. 4-6. (máj. 24.); https://artortenet.hu/magyar-penzertekindex-arak-es-

devizak-alapjan-1754-tol/; https://www.virtualna-banska-stiavnica.sk/virtualna-stiavnica/cintorin-frauenberg/plan&hrob=4630#info_virtualny_cintorin 

(letöltés: 2022. április 21.) 

12
  A Magyar Korona országaiban az 1891. év elején végrehajtott népszámlálás eredményei. I. rész. Általános népleírás. Budapest, 1893. 124. 1890-ben Selmec- 

és Bélabányán (együtt) a 15 280 össznépességből 2534 magyar, 1186 német és 11 483 tót (szlovák) és 10 oláh (román) volt, ez utóbbiak vélhetően erdélyi 

gyökerű akadémikusok voltak.   

https://emlekhelyek.csemadok.sk/emlekhelyek/baker-alajos-fenykepesz-es-baker-bela-leveltaros-sirja/
https://artortenet.hu/magyar-penzertekindex-arak-es-devizak-alapjan-1754-tol/
https://artortenet.hu/magyar-penzertekindex-arak-es-devizak-alapjan-1754-tol/
https://www.virtualna-banska-stiavnica.sk/virtualna-stiavnica/cintorin-frauenberg/plan&hrob=4630#info_virtualny_cintorin
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Mindemellett a betelepült fotósok német nyelvűek is lehettek és akkoriban Magyarországon 

még a német számított a nemzetközi nyelvnek, így e tényezők szintén magyarázhatják a selmeci 

fényképeken a magyar (állam)nyelv mellett a német szavakat.  

 
 

  
8. kép: A logó hasonlít a városcímerre és benne 

az SB is megjelenik 

9. kép: Helios műtermi felvétel Ágfalvi Alajos főiskolai 

segédtanárról és feleségéről 

 

A következő „általánosan ismert, jó nevű” selmeci fényképész Wykopál János volt, aki a 

Helios műterem tulajdonosaként az 1900-as évek elejétől működött. Wykopál „1887-től 1891-

ig a cs. és kir. haditengerészetnél tett eleget katonai kötelezettségének”, majd 1904-ben a 

korábbi földkörüli (haditengerész) utazásairól szerzett tapasztalatait – és fényképeit – a 

szentháromságtéri Bogya vendéglőben megosztotta az érdeklődőkkel.13 Wykopál a 

haditengerészeten túl is – a fényképészetbe belefogó – vállalkozó szellemű egyén lehetett, 1890 

és 1925 között Zsolnán, 1898 és 1910 között Nagyszombaton, 1900 körül Pöstyénben is 

működtetett saját nevével fényképészeti vállalkozást.14 Mindemellett Wykopál olyat is látott 

Selmecen a Deák Ferenc (Fő) utcán – sőt, meg is örökítette –, ami az óceánon aligha jött vele 

szembe: 1905-ben Szabó Mihály darabont főispán főiskolások általi beiktatási gúnymenetét, a 

leitatott bőgőhordozó „Macó installációját” fotózta. A Helios műteremben számos 1900-as 

évek eleji akadémikus portréfotó készült, többek között oldalági rokonomról, Fritz Károly 

bányamérnök-hallgatóról, az 1903-as velétaelnökről is,15 de 1909-ben megörökítette Ágfalvi 

Alajos főiskolai segédtanárt is, aki államszámviteltant16 adott elő (9. kép). A fotók hátlapján 

ugyanakkor csak – selmeci vagy bányászati jelképek nélküli – műtermi reklám jelent meg, 

kizárólag magyarul.  
 

 
13

  Selmecbányai Híradó, 14. (1904) 2. sz. 3. (jan. 10.) 

14
  https://mnm.hu/sites/default/files/hungary_0.pdf (letöltés: 2022.04.20.) 

15
  Fricz-Molnár Péter: Selmeci írások. Budapest, 2022. 21., 332. 

16
  Az erdészeti felsőoktatás 200 éve I. kötet. Sopron, 2008. 47. 

https://mnm.hu/sites/default/files/hungary_0.pdf
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10. kép: A helyi hetilapban megjelent 1907-es Chrien- és 1906-os Joerges-hirdetések 

 

A következő fényképész Chrien Gyula (1876-1947) volt, ő 1907. június 9-én nyitotta meg az 

Ocsovszky-házban a fényképészeti műtermét. Chrien a fotók hátlapján a postos címet is – 

Ocsovszky utca 259. – megadta, így az egykori műterem mai épületét be lehet azonosítani, az 

említett fényképészek műtermei közül egyedüliként. Ez az épület pont az a ház, ahol a „magyar 

gyorsírás apostola”, Markovits Iván selmeci – töredékes magyar nyelvű – emléktáblája is 

megtalálható, ez pedig a mai Ing. Štefana Višňovského 6. szám alatti épület.17 Legközelebb, ha 

arra járunk, jusson eszünkben, hogy a Markovits-emléktábla mögött, odabent bő 100 évvel 

ezelőtt erősen ment a fényképezkedés, járt oda sok balek és valétáns, nagycsalád és kisgyerek, 

de nagyságos- és kisasszony is. Chrien Gyula a helyi újságban is reklámozta az üzletnyitását 

(10a. kép). Ebben nem utalt arra, hogy elődei által működtetett, korábbi műtermet vett át, így 

feltehetően esetében önálló, új üzletnyitásról volt szó.18 A beállított, művészi jellegű felvételek 

alapján megállapítható, hogy Chrien a díszítő (háttér)kellékekkel is jól állt. Céglogójában 

Selmecbánya mellett a „Chrien Gyula fényképészeti műterme” vagy a „Chrien műterme” 

szöveget használta, ugyanakkor városi vagy bányászati szimbólumokkal nem élt (11. kép). 

Ezen túlmenően – Chrien üzletszerű fényképészeti vállalkozása mellett – az 1900-as évek első 

évtizedében, részben a hobbifotózás elterjedése miatt is a könyvkereskedő és nyomdász ifj. 

Joerges Ágost 1906-ban a Teraszon volt üzletében árult „hitelképes egyéneknek részletfizetésre 

is fényképészeti gépeket és kellékeket”.19 (10b. kép) Vélhetően e helyi beszerzési lehetőségnek 

is köszönhető „A tanárok tanácsterme” című, Fritz-házbeli fényképfelvétel,20 mely a selmeci 

bányaiskolai tanárnak, ifj. Litschauer Lajos főmérnöknek köszönhető. Ehhez kapcsolódva 

kiemelhető, hogy az 1910-es években helyi képeslapokra ifj. Farkas Jenő is készített panoráma 

felvételt, de Rohoska Sándor 1912-es selmeci ballagási felvétele is ismert. Őket amatőr 

fotósoknak vehetjük és ennek számított 1897-ben ifj. Dragon Gyula is.21 Chrien Gyula 1907-

től – a főiskolások kényszerű távozása miatt 1918 után csökkentett intenzitással – 1927-ig 

folytatta a fényképészetet és később tőle vette át Sergej Protopopov (1895-1976) az üzletet. 

Chrien Gyula 1912-ben Bélabányán az evangélikus templomban feleségül vette az ottani 

Goldfusz Etelkát (apja bélabányai földbirtokos és városi képviselő volt), selmeci sírjuk ma is 

megtalálható, ahogy Protopopové is.22  
 

 
17

  Selmecbánya hiányos, töredékes 1870-es várostérképét lásd: Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltár (MNL OL), S 78 Térképek (1786-1948), S78-

122.téka-Selmecbánya-1-9. [https://maps.hungaricana.hu/hu/MOLTerkeptar/16424/view/?pg=1&bbox=1860%2C-2866%2C4012%2C-1744 (letöltés: 

2022.04.13.)]; Borovszky Samu (szerk.): Hont vármegye és Selmeczbánya sz. kir. város. Budapest, 1906. 84. oldal utáni selmecbányai térképmelléklet; Fricz-

Molnár Péter: A „magyar gyorsírás apostola”, Markovits Iván selmeci emléktáblája. In. OMBKE Hírlevél, 2. (2022) 4. sz. 29-31. (jan. 28.) 

[https://www.ombkenet.hu/images/doku/2022/hirlevel/hirlevel_2022_4.pdf (letöltés: 2022.04.13.)] 

18
  Selmecbányai Híradó, 17. (1907) 23. sz. 5. (jún. 9.) 

19
  Selmecbányai Híradó, 16. (1906) 12. sz. 6. (márc. 25.) 

20
  Fricz-Molnár Péter: Selmeci írások. Budapest, 2022. 44. 

21
  Fricz-Molnár Péter: Selmeci írások. Budapest, 2022. 136., 198.; https://mnm.hu/sites/default/files/hungary_0.pdf (letöltés: 2022.04.20.) 

22
  Selmecbányai Hírlap, 22. (1912) 47. sz. 4. (nov. 24.); https://www.virtualna-banska-stiavnica.sk/virtualna-stiavnica/evanjelicky-cintorin-na-zvonovom-

vrsku/plan&hrob=1498#info_virtualny_cintorin és https://www.virtualna-banska-stiavnica.sk/virtualna-stiavnica/cintorin-

frauenberg/plan&hrob=5202#info_virtualny_cintorin (letöltés: 2022.04.13.) 

https://maps.hungaricana.hu/hu/MOLTerkeptar/16424/view/?pg=1&bbox=1860%2C-2866%2C4012%2C-1744
https://www.ombkenet.hu/images/doku/2022/hirlevel/hirlevel_2022_4.pdf
https://mnm.hu/sites/default/files/hungary_0.pdf
https://www.virtualna-banska-stiavnica.sk/virtualna-stiavnica/evanjelicky-cintorin-na-zvonovom-vrsku/plan&hrob=1498#info_virtualny_cintorin
https://www.virtualna-banska-stiavnica.sk/virtualna-stiavnica/evanjelicky-cintorin-na-zvonovom-vrsku/plan&hrob=1498#info_virtualny_cintorin
https://www.virtualna-banska-stiavnica.sk/virtualna-stiavnica/cintorin-frauenberg/plan&hrob=5202#info_virtualny_cintorin
https://www.virtualna-banska-stiavnica.sk/virtualna-stiavnica/cintorin-frauenberg/plan&hrob=5202#info_virtualny_cintorin
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11. kép: A különféle Chrien műtermi logók az 1910-es évekből 

 

A sorban következő – de nőként az első – selmeci fényképész Albert Margit volt, akinek a 

műterme 1910-ben – amikor Ágfalvi Imre (1893-1980) erdészhallgatót balekként megörökítette 

– még Chrien Gyula konkurenciája lehetett, de csak rövid ideig, mert már 1911 januárjában a 

selmeci „fényirdája” berendezéssel együtt eladó vagy bérbeadó volt, ami mögött sikertelen 

vállalkozás (csőd) sejlik fel.23 (12. kép) Selmeci működése alatt az „Albert Margit 

fényképészeti műterme” jelölést használta a képek hátlapján, míg elől vélhetően az aláírása volt 

látható, de városi vagy bányászati szimbólumokkal ő sem élt (13b. kép). Az 1910-es évekből 

meg kell említeni – a teljességre törekedve, de további részletek hiányában – a Baker Alajos 

utóda elnevezésű és a korábban nyitrai Hauenstein Gyula, végül Weissbach Ármin 

fényképészeti tevékenységét is.24 Emellett főleg az 1910-es években számos családi-

magánjellegű – amatőr – selmeci fotó is készült (a saját selmeci rokonságomban is), így a nem 

üzletszerű fényképezőgép-használat a bányavárosban is elterjedt, ahogy a már említett Joerges 

Ágost vagy az ugyancsak könyvkereskedő Grohmann Gyula maga is készíthette az általuk 

kiadott levelezőlapra a városi felvételeket. 
 

 
23

  Szakács M.: i. m. 41.; Pesti Hírlap 33. (1911) 19. sz. 74. (jan. 22.) 

24
  Szakács M.: i. m. 42., 51., 69. 
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12. kép: Ágfalvi Imre erdészbalek 1910-ben Albert Margit műtermében és főiskolás katonaként 1917-ben 

Chrien Gyula műtermében 

 

A fentiek alapján látható, hogy a fényképészet kezdeti-korai időszakában Selmecen a kereslet 

és a kínálat jól megfért egymással, s történt mindez nemcsak az akkor vélhetően elégedett 

ügyfelek és gyarapodó fotográfusok, hanem a mai kutatók (és gyűjtők) nagy örömére is, arról 

nem is beszélve, hogy a hátlapokon közel 120 éves, de mára is érvényes anyai intelmek (13a. 

kép) is felbukkannak. 
 

  
13. kép: „Minden földi jónál többre becsült Anyád meleg szeretetét”, szólt a szülői tanács 1903-ban az 1910-

ben erdészbalekká lett gyermeknek 
 

 

Dr. Fricz-Molnár Péter 
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