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H í r l e v é l 
 

2022/18 

2022.05.06. 

 

 

BHSZ előadás 
 

Tisztelt Tagtársak! 

 

Dr. Ferencz Csaba tartott az űrkutatással a csillagászattal kapcsolatos kérdésekről előadást 

május 3.-án 14.00-kor a székházunkban. 

 

 
 

 

Jó szerencsét! 

  

Szamek Zsolt 

Budapesti Helyi szervezet 

Bányászati Szakosztály 
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113. Tisztújító Küldöttgyűlés 
 

Tisztelt Tagtársak! 

 

Egyesületünk 113. Tisztújító küldöttgyűlés meghívóját alább olvashatják. A közgyűlési 

előterjesztéseket itt találják. 

 

Jó szerencsét! 

 

Kőrösi Tamás 

főtitkár 

 

 
 

M E G H Í V Ó 
 

az 

 

Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület 
 

2022. május 21-én, szombaton 11:00 órakor kezdődő 

 

 

113. TISZTÚJÍTÓ KÜLDÖTTGYŰLÉSÉRE 
 

 

Helyszín: 

1143 Budapest. Stefánia út 14. 

 

 

NAPIREND 

 

Himnusz, 

 

Elnöki megnyitó, köszöntések 

 

A Választmány beszámolója, közhasznúsági jelentés 

 

Az Ellenőrző Bizottság jelentése 

 

Hozzászólások, indítványok 

 

Előterjesztés a „BKL Bányászat és BKL Kőolaj és Földgáz szerkesztőbizottságok 

összevonásáról” 

 

https://1drv.ms/u/s!Ar_ujpvQASOdgsRF3BhkW61WPWwLCQ?e=2MigIc
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Előterjesztés az „Év múzeuma” kitüntető cím alapításáról 

 

Előterjesztés „Az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület kiemelkedő 

támogatója” kitüntető cím alapításáról 

 

Tiszteleti tagok választása 

 

Tisztújítás: a Jelölő Bizottság jelentése, szavazás 

 

SZÜNET 

 

Dr. Kosáry Judit: Ükapám, Péch Antal 

 

Kitüntetések átadása 

 

Határozatok 

 

A Szavazatszámláló Bizottság jelentése 

 

Elnöki zárszó 

 

Bányász-, Kohász- és Erdész Himnusz 

 
*  *  * 

 

A Küldöttgyűlés fizikai jelenléttel kerül megtartásra. 
 

*  *  * 

 

Kérem tagtársainkat, hogy lehetőség szerint egyenruhában jelenjenek meg a Küldöttgyűlésen 

és az egészségvédelmi és járványügyi szabályokat tartsák be. 
 

 

*  *  * 

 

A Küldöttgyűlés nyilvános, melyen a küldöttek szavazati joggal, az Egyesület többi tagja 

(egyéni és pártoló jogi tagok) tanácskozási joggal vehetnek részt. 

 
*  *  * 

A regisztráció kezdete: 10:00. 
 

*  *  * 

 

Határozatképtelenség esetén a Küldöttgyűlést azonos napirenddel 2022.05.28. 11:00-i kezdettel 

hívom össze változatlan helyszínnel.  

A megismételt Küldöttgyűlés Alapszabályunk 9.§ (10) bekezdése alapján a megjelent küldöttek 

számától függetlenül határozatképes. 

 

Jó szerencsét! 

 

Dr. Hatala Pál 

elnök 
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Serlegbeszéd Péch Antal emlékére 
 

 
 

Elmondotta Róth Flóris bányaügyi főtanácsos, Egyesületünk elnöke, az 1938. december 18-

iki közgyűlést követő társasebéd alkalmából.1 

 

Az emlékbeszéd Veress József bányatanácsos, valamint Litschauer Lajos miniszteri tanácsos 

Péch Antal tiszteletére tartott emlékbeszédei, valamint Péch Antal által írott önéletrajzi adatok, 

továbbá Pauer János főiskolai tanár Péch Antalról írt életrajzai alapján készült. 

  

 
1 BKL1839. január 15. 28-34. old. 
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Mélyen tisztelt Hölgyeim és Uraim! 

 

Nekünk, idősebb bányászoknak, kik még Selmecen végeztük tanulmányainkat, alkalmunk volt 

nem egyszer látni azt a szelíd tekintetű, szimpatikus arcú, megnyerő külsejű, magyaros viseletű 

öreg urat, kinek minden bányász a munkástól a legmagasabb tisztviselőig, minden városi 

tisztviselő a legkisebb díjunktól a polgármesterig, minden polgár lett légyen az iparos, vagy 

kereskedő, a diákság kicsinye- nagyja egyaránt a legőszintébb tisztelettel köszöntött, kit ott 

találunk minden évben az elemi iskolások évzáró vizsgáján, hogy meggyőződjék a nagyrészt 

tót ajkú tanuló gyerekek magyarul tudásáról és szelleméről, kit ott találunk a katolikus 

gimnázium ugyancsak évzáró vizsgáin és jutalomkiosztás ünnepén, annak megtapasztalására, 

hogy a többnyire tót vidékről ideözönlő tót anyanyelvű tanulók, mint alakultak át magyarokká 

beszédben, érzésben és gondolkodásban egyaránt, 

kit ott látunk az evangélikus líceumban Breznyik igazgatóval az élén a tanári kar által rendezett 

március 15-iki hazafias ünnepségen, hol neves költőink, vagy diákjaink által erre az alkalomra 

írt alkalmi hazafias költeményeket szavaltak el, vagy erre az alkalomra szabadságharcunkból 

vett hőseink egyes hadi tetteit dicsőítő elbeszéléseket, vagy haditörténeteket adtak elő, kit ott 

találunk a bányászati és erdészeti főiskola ünnepségein, melyet az ifjúság a tanári karral együtt 

rendezett meg tanárainak kitüntetésekor, vagy katedrájuktól való megválásukkor, kit ott 

találunk akár főiskolai tanár, akár főiskolai hallgató, akár más számottevő polgár 

végtisztességén, hogy a temetésnek a gyászát, a pompáját, a fényét, bensőségét emelje és 

komolyabbá tegye, kit ott találunk a városi közönség által rendezett kiállításokon és minden 

más társadalmi megmozduláson, mely hazafias, vagy jótékonysági) célt szolgál, kit végül ott 

találunk a bányaüzemek élén, hogy ezeknek üzembentartása, fejlesztése révén támogassa 

Selmec- és Bélabánya szab. kir. törvényhatósági joggal felruházott város, valamint vidékének 

jólétét és társadalmi fejlődését. 

 

Most pedig anélkül, hogy kérdezném, kire céloztam eddig beszédem bevezetésében, 

eszembe jut a düsseldorfi főtéren a szobor, mely Moltkét ábrázolja, mellette áll szobor 

alakjában egy német munkás a kis iskolás fiával, kivel együtt a szobrot nézik. Mintha a fiú 

apjától kérdezné, vajon kit ábrázol e szobor és apja csodálkozva azon, hogy fia mindjárt első 

tekintetre nem találta el, hogy a szobor kit ábrázol, megmondja neki, hogy ez Moltke, a nagy 

győző, kinek Németország akkori tekintélyét, nagyságát, világhatalmát köszönhette. 

 

Ez az úr, aki a selmeci társadalmi élet központja, ki nemcsak nagy ember volt, mint 

bányász, ki messzire kimagaslott embertársai közül, ki minden törekvésében a jóra igyekezett, 

ki, ha használni tudott használt, de ártani soha senkinek sem ártott, ez az ember Péch Antal, 

Mednyánszky Dénes gróf, az alsó-magyarországi bányakerület utolsó főbányagrófjának utóda, 

az újonnan szervezett selmeci bánya- kerület bányaigazgatója. 

 

Péch Antal Nagyváradon született 1822- ben. Apja Péch Antal nagyváradi ácsmester, 

anyja Walter Franciska közreműködésével nagy gondot fordított fia nevelésére. 

Középiskoláinak alsó osztályait Temesvárott - valószínűleg azért, hogy ott németül 

tanuljon meg - felsőbb osztályait pedig Nagyváradon végezte el. 

A szülői házban apja mellett és valószínűleg annak ácsaitól látta az ácsmunka 

keresztülvitelét. Látta, hogy egyszerű ácsszerszámmal a nyers gerendákat, vagy szálfákat mint 

formálják át a szükséghez képest, mint róják össze és látják el fakötésekkel, majd pedig 

megtartják vele a főpróbát szabadtéren: összeillesztik, összeszerelik s ha minden rendben van, 

akkor viszik rendeltetése helyére, ahol szeme láttára szinte moziszerű gyorsasággal — legyen 

az akár híd, vagy fedélszerkezet — felépítik és átadják hivatásának. 

Valószínűleg eme műszaki munkák keresztülvitelének a látása ébresztette fel benne a 

műszaki tudományok elsajátítása iránti vágyat s miután akkor Magyarországon műegyetem 

még nem létezett, azért felkereste Magyarország egyetlen fennálló műszaki főiskoláját, a 

selmeci bányászati akadémiát. 
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1838-ban vétette fel magát az akadémiáira, és 1842-ben kitűnő eredménnyel be is fejezte 

azt. 

Ezután azonnal kinevezést kapott az alsó-magyarországi főbányagrófsághoz, hol a 

bányaüzemnél, valamint a zúzóműveknél tett szolgálatot. Ez utóbbinál Rittinger Péter, az érc- 

előkészítés híres mestere volt a főnöke s egyszersmind tanítómestere is. Hogy Péch Antal 

Rittingernek fogékony tanítványa volt, mutatja az a tény, hogy már 1847-ben áthelyezi a 

császári kir. kamara Joachimsthalba, majd pedig Schlackenvaldba az ottani zúzóművek 

„újraépítése“ végett. 

Itt érte szíve és lelke számára az a kedves rendelkezés, hogy immár a magyar kormány 

vezetése alá került magyarországi bányászatnál és pedig az alsómagyarországi főbányagrófság 

kerületében, majd pedig röviddel ezután a m. kir. minisztériumban folytassa működését. 

E hazafiúi öröm rövid idő múlva azonban csak emlék marad, mert a szabadságharc 

elvesztése folytán bekövetkezett nehéz viszonyok miatt a bánat és csüggedés fogja el a lelkeket 

és az élet terheinek viselésére csak egy szebb és jobb jövő reménye ad erőt az ifjúnak. 

Itthon tág tudása dacára az osztrák elnyomás miatt nem boldogulhatott, miért is 1850-

ben állást vállal a Teplitz melletti Klostergraben-i szénbányánál. Innen pedig 1851-ben a Klein 

Testvérek tulajdonát képező Ostrau-i szénbányánál igazgatói állást vállal. 

Itt már anyagi gondok nem gyötörték. 1850-ben megnősült és boldog családi életet élt 

Szajbély Emmával, a rézbányái bányamérnök leányával. Ennek dacára hazakívánkozott az 

elnyomatás terhei alatt nyögő hazába, s 1853. évben el is hagyja szép állását és hazatér. 

Itthon álláshoz nem tud jutni, és így mint napidíjas mérnök a Tiszaszabályozási 

Társulatnál kénytelen kenyerét megkeresni. 

Állandó elhelyezkedés iránti törekvése hasztalan, lévén, ismét kénytelen állást vállalni 

Csehországban a Schatzlári kőszénbányánál, melynél, mint igazgató 1858-ig működik. Innen 

állást cserélve, elfoglalja a Bochum melletti „Zeche Vereinigte Praesident“ bányánál az 

igazgatói állást. 

Jómódja és családi boldogsága dacára szíve mindig haza vágyódik. Minden alkalmat 

megragad arra, hogy tevékenységét itthon folytathassa. E törekvését siker koronázza, és 1863. 

évben elfoglalja a Mátrai Bányaegyesületnél a bányaigazgatói állást, ezt azonban már 1865-ben 

otthagyja, hogy Károlyi grófnak Nemti község határaiban fekvő szénbányáját vegye béribe. 

Hazánknak azonban sem közlekedési, sem ipari viszonyai e vállalkozásnak nem 

kedveztek, minek következménye az volt, hogy nagy küzdelemmel és fáradsággal szerzett 

vagyonát elvesztette. E deprimált helyzetben örömmel fogadja az 1867-hen megalakult magyar 

kormány meghívását a pénzügyminisztérium bányászati ügyosztályába, hol miniszteri titkári 

állást töltött be. 

Huszonöt évi várakozás és hányattatás után jutott végre oly állásba, melyben tehetségét 

a magyar bányászat szolgálatába állíthatta. 

A jogelőd osztrák kincstár a meglévő bányákat nem fejlesztette, lehetőleg ezeknek 

kizsákmányolására törekedett. 

Röviden szólva, elhanyagolt és német bányászattal állott szemben. Ennélfogva az 

elhanyagolt bányák rendbe hozása mellett a bányászat megmagyarosítására kellett törekednie. 

A magyarosítás nehezen ment, mert tulajdonképpen műszaki magyar nyelvvel még nem 

rendelkeztünk. 

Egyedüli magyar műszaki tárgyú könyvünk Szabó Józsefnek még 1848-ban írt kis 

német-magyar műszótára volt. 

Szaktársaink a Wienben megjelenő német és ránk nézve idegen szellemű bányászati és 

kohászati lapokat olvasták. 

Bányászatunk megmagyarosítására legalkalmasabbnak találja egy magyar bányászati és 

kohászati szaklapnak a létesítését, mely szerinte idővel mintegy nagycsaláddá fűzi össze a 

magyar bányászokat és kohászokat s egyúttal alkalmat ad arra, hogy őket magyar irodalmi 

munkára serkentse.  

E meggyőződésében megalakítja a „Magyar Bányászati és Kohászati Lapok“-at, 

melynek első száma 1868. január hó 15-én jelenik meg, és amely havonta kétszer egy-egy ív 

terjedelemben, rajzmellékletekkel jut az olvasó kezébe. 
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A Habsburgok uralma óta bányászatunk közös volt az osztrák bányászattal és a Wienben 

székelő császári kamara rendelkezett vele. 

A „Magyar Bányászati és Kohászati Lapok“ első számának megjelenésekor örömében 

a többi között a következő sorokkal üdvözölte olvasóit: „Midőn a Bányászati és Kohászati 

Lapok első évfolyamát megkezdve, először van szerencsém tisztelt olvasóinkat e téren 

üdvözölhetni. Sajátságos érzés fogja el keblemet; vegyülete az örömnek és aggodalomnak, 

öröm afelett, hogy sikerült végre e lapot létrehozni, mely köztünk lévő eddigi szellemi kapcsot 

szorosabbra fűzni és megerősíteni hivatva leend, de egyszersmind aggodalom lapunk jövőjére 

nézve.” 

Ha lapunk múltjára lehetne hivatkozni, ha felemlíthetném, mennyire törekedtünk és 

emlékeztethetném tisztelt olvasóinkat azon eredményekre, melyeket már kivívtunk, ha 

megjelölhetnék itt-ott egy fénypontot, melynek első szikrája lapunk hasábjain keletkezett, ha 

utalhatnék egy-egy üdvös eszmére, melynek terjesztése lapunk által sikerült, akkor sokkal 

biztosabban és bátrabban köszönthetném olvasóinkat ez évi pályánk kezdetén. 

E lapnak megjelenése és prosperálása kizárólag magyar területre, magyar bányászatra 

szorítkozva, még német nyelven is kétes eredményű vállalkozásnak látszott; mennyivel 

aggodalmasabb e lapnak jövője magyar alapon, mikor a tagok nagy része a magyar nyelvet nem 

érti és még megfelelő műszaki magyar nyelvünk sincsen.“ 

Ennek dacára Péch Antal felhívására és biztatására jelentkeznek munkatársak elegendő 

számban és így közölni való eredeti anyag is rendelkezésre áll, de közlése elhúzódik, mert 

szűknek bizonyult a lap terjedelme. E terjedelem pedig nem tágítható, mert nincsen fedezet rá, 

ez pedig csak a tagok számának fokozásával volna lehetséges. 

Érdekes, miképpen serkenti a szaktársakat az előfizetésre: „Péch Antal Körmöcbánya“. 

A számodra küldött példány az egyetlen, mely Körmöcbányára jár! Kihaltak-e Körmöcön a 

magyarok, vagy a bányászok! 

Azonközben sok német nyelven, írt munka is érkezik. Péch Antal, ki nemcsak 

főszerkesztő, hanem főmunkatárs is, ezt is szívesen veszi és nagy elfoglaltsága, dacára eme 

németül írt eredeti munkák magyarra való átültetésére is vállalkozik, csakhogy növelhesse a 

lapnak az értékét eredeti közleményekkel. 

 A lap ennek dacára lassan tért hódít, olvasóinak száma növekszik, úgyhogy a második 

évfolyamra már biztosítva van a további fennállása. 

Ez az eredmény annál dicséretreméltóbb, mert Péch Antal állami támogatás nélkül 

indította meg a lapot és továbbra is saját emberségéből iparkodott azt fenntartani. 

A magyar bányászati irodalom megteremtésében ő tette meg az első lépést, ő érezte, 

hogy ezt meg kell tennie, mert ott, ahol indulás nincsen, ott nincs is haladás a cél felé. 

Voltak, kik örömmel üdvözölték és lelkesedéssel csatlakoztak hozzá, a többség azonban 

kétkedett sikereiben, de végül az eredményi látva, a szilárd, nehézségektől vissza, nem riadó 

akaraterő előtt mindnyájan meghódoltak. 

A „Magyar Bányászati és Kohászati Lapok“ a III. évfolyamot is elérte, miért is ennek 

az évfolyamnak első számában hangsúlyozza, hogy most már a lap fennállását biztosítottnak 

tartja, mert a szaktársak buzgósága képessé teszi a szerkesztőt arra, hogy a munkatársakat némi 

jutalomban részesíthesse. 

Ennek tudatában 1870. évi december hóban visszalép a lapok szerkesztésétől, átadja lapját a m. 

kir. Bányászati Akadémiának, mely a lapot a régi címével folytatja, szerkesztését pedig Kerpely 

Antal tanár veszi át. 

Búcsúzásakor olvasóitól a következőket írja: „Egész megnyugvással teszem le 

szerkesztői tisztemet, mert meg vagyok győződve, hogy lapunk szerkesztése most a legjobb 

kezekbe kerül. Mi is lehetne természetesebb, minthogy lapunk a bányászakadémia kebeléből 

induljon ki, fenntartva és szorosabbra fűzve azon kegyeletes viszonyt, melyben az akadémiával 

és tisztelt tanárainkkal a tanévek alatt álltunk; ez akadémián szereztük ismereteink alapját, ott 

legyen ismereteink tárháza is, tartsuk fenn e viszonyt buzgón, és akkor jöhetnék bármily nehéz 

idők, mégis haladni és győzni fogunk.“ 
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1871. évi január hó 1-én a „Magyar Bányászati és Kohászati Lapok“ már Selmecbányán 

jelenik meg, mint a m. kir. Bányászakadémia Közlönye, mely lapnak a szövege e kitétellel 

kezdődik: „A jelein tanév lefolytéval végre magyar bányászakadémiánk lesz!“ 

Péch Antal hivatalba lépés első percétől kezdve célul tűzte ki, hogy a bányászatot a 

magyarság szolgálatába állítja, és hogy ennek ügyvitelét lehetőleg minden különös 

megrázkódtatás nélkül magyarrá teszi. Erre a magyar bányászat és kohászati szaklap 

megjelenésétől eltekintve, a legalkalmasabb eszköznek látta a magyar bányászati felsőoktatás 

bevezetését. 

Erre nézve már 1869. évi július havában megjelent a legfelsőbb rendelkezés, mely 

szerint az akadémián az előadások már az 1869— 1870. tanévben magyar nyelven fognak 

megtartatni. 

Péch Antalt a magyar bányászat terén szerzett érdemeinek elismeréseképpen a m. kir. 

pénzügyminisztérium előterjesztésére őfelsége 1868 augusztusában osztálytanácsossá nevezte 

ki. 

1869 márciusában kiadja „Az ércek és zúzóércek előkészítésének elvei és gyakorlati 

szabályai“ című hézagpótló munkáját. 

Majd pedig sokoldalú tevékenységét méltánylásra érdemesnek ítélik és a m. kir. 

minisztérium előterjesztésére Őfelsége az államvagyon körül szerzett érdemeinek 

elismeréseképpen 1870. évi április hó 11-én a III. oszt. vaskorona-renddel tünteti ki. 

1868-ban hivatalba lépésekor nemcsak az üzemek üzemvitelének, valamint a 

felsőoktatásnak magyarrá tételéről gondoskodott, hanem gondoskodott a bányászati 

altisztképző iskolák létesítéséről is. 

1868-ban sokat fordul meg a Zsil-völgyben e hatalmas szénmedencének 

tanulmányozása végett; itt külföldön szerzett tapasztalatai révén komoly kísérleteket végez a 

zsilvölgyi szén kokszolásával. Kokszot sikerült gyártania, azonban az akkori kereskedelmi 

viszonyaink mellett nagyobb kéntartalmánál és kisebb szilárdságánál fogva a külföldi koksszal 

és a közelben olcsón kapható faszénnel nem vehette fel a versenyt, de elérte közgazdasági 

szempontból a célját, felhívta a kormány figyelmét a Zsil-völgy igen gazdag, jó minőségű 

szénvagyonára, amelynek kiaknázása végett megépült a Piski-Petrozsényi vasút és a kincstár, 

valamint a magánvállalatok versenyezve nyitották meg bányáikat. 

Az országgyűlés 1871. decemberében hozott határozatával utasítja a minisztériumot, 

hogy az állami bányákat, kohókat, valamint vasműveket – esetleg, ha szükséges, külföldi 

szakértők igénybevétele mellett – járassa be a és vizsgáltassa meg. E munkának legnagyobb 

részét Péch Antal végezte. Munkájával, mely remeke az ily célra készíteni szokott szakértői 

véleményeknek, röviden, anélkül, hogy részletek útvesztőjébe kerülne, világosságot derít az 

egyes üzemek állapotára, jövő terveire és értékére. Ezt oly egyszerűen, világosan teszi, hogy a 

nem szakértő is elolvasva tiszta fogalmat alkothat magának a szóban lévő művek értékéről, 

jövőjéről és közgazdasági fontosságáról. 

Báró Mednyánszky Dénes 1873-ban megválik alsó-magyarországi bányakerületi 

főbányagrófi fényes állásától és Őfelsége az ezen alkalomból újra szervezett m. kir. 

bányaigazgatóság élére Péch Antalt nevezi ki miniszteri tanácsosi ranggal. 

A selmeci bányakerület Péch Antalban vezetőt kapott, ki e kerületet már előzőleg 

alaposan tanulmányozta és ebbeli tanulmányait folytatja ezúttal továbbra is. 

Fő- és alapgondolata volt a selmeci bányászatnak új alapokra való fektetése. Ennek 

pedig előfeltétele volt a II. József altárónak lyukasztása a Garam-völgyébe. Az altáró 

lyukasztásával a selmeci bányászat megszabadul a nagyon is költséges visszaszivattyúzás 

kiadásaitól és az ebből származó megtakarításból fedezetet kap majd az új feltárások és 

reményvágatok költségeire. 

A szükséges kísérletek megtétele után 1874. évi szeptember havában megindíttatja a 

legmodernebb sűrített levegővel hajtott fúrógépekkel a II. József altáró lyukasztási munkálatait, 

mely munkálatok 1878 októberében, tehát közel négy évi erélyes munka után befejezést 

nyertek. E négy év alatt 232.6 m volt a kihajtás hossza, ami naponként kb. 2,5-3 m-es haladást 

jelent, ez pedig a selmeci kőzetviszonyok mellett még a mechanikai fúrógépüzem mai 

tökéletessége mellett is szép teljesítmény. 
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Első gondja most az volt, hogy mindazok, kik e kiváló teljesítményű munkák 

keresztülvitelében munkájuk által kiváltak, megfelelő kitüntetésben részesüljenek. Péch Antalt 

magát pedig az altáró kihajtásában elért kiváló teljesítményért Őfelsége a Lipót-rend 

lovagkeresztjével tüntette ki. 

Selmecbánya polgársága Őfelsége részéről ért kitüntetése alkalmából fáklyás-zenével 

tiszteli meg és egyúttal Selmecbánya város érdekében kifejtett munkásságáért és mindenkori 

jóakaratáért szeretőiének, tiszteletének, ragaszkodásának és nagyrabecsülésének kifejezése-

képen a város díszpolgárává választotta.  

A külföld – nevezetesen Németország is – figyelte még külföldi viszonylatban is nem 

lekicsinylendő bányászati működését és teljesítményeit és fényes ajánlattal kínálta meg, 

amennyiben a bochumi bányakerületben valamely tekintélyes vállalat bányaigazgatójának 

hívták meg az eddigit többszörösen felülmúló jövedelemmel. 

Péch Antal azonban ezúttal következetesen ezt sem fogadta el, megmaradt eredeti 

állásában, mert tevékenységét továbbra is a magyar bányászatnak kívánta szentelni. Még a 

selmeci II. József altáró munkálatainak lefejezése előtt foglalkozott a körmöci altárónak 

ugyancsak a Garam-völgyébe való lyukasztásával. Ennek szükségességéről sikerült a kormányt 

meggyőznie, minek megtörténte után a legnagyobb eséllyel hozzáfogott az altáró kihajtásához, 

ugyancsak a legmodernebb sűrített levegővel hajtott fúrógépek igénybevételével. A körmöci 

altáró természetesen azóta már lyukasztott és a Garamba vezeti le az arany-érceket termelő 

bányák vágatai által fakasztott vizeket.  

Péch Antal hosszas tanulmányok után kiadja a „Névtelen bánya“ térképmintáit. Ebben 

utasítást találunk a bányatérképek szerkesztésére és a térképezésnek oly módszerét állapítja 

meg, melyet a külföldiek is követésre méltó példának ismertek el. 

Az ő vezetése és irányítása mellett készül el a selmeci, majd pedig a körmöci bányavidék 

átnézeti térképe. 

Sokoldalú elfoglaltsága dacára 1878. december hó 8-án a hazai bányásztársadalom nagy 

örömére kiadja a „Magyar-német bányászati szótár“-t. 

Érdekes a bevezetés, mellyel az új művet útnak indította. „Midőn szótáramat befejezve, 

tisztelt szaktárcáimnak átadom, el nem hallgathatom, hogy magam legkevésbé vagyok 

megelégedve a művemmel, mert jól tudom, hogy mennyire hiányos; de hát egyszer végre már 

csak be kellett fejeznem és úgy, ahogy van, át kellett adnom a közönségnek, mert ha azt akartam 

volna bevárni, hogy szótáram teljes és tökéletes legyen, akkor örökké kéziratban kellett volna 

maradnia.“ 

Minden szava szokott szerénysége, de amellett nagy életbölcsessége mellett tesz 

tanúságot. 

Kevés számban kiadott első nyomás után csakhamar 1891-ben javított kiadásban a második 

nyomás következett. 

A magyar bányászati szakirodalmat tulajdonképpen Péch Antal kezdeményezte és 

fejlesztette. A Tudományos Akadémia ezért levelezőtagjává választja meg Péch Antalt 1879. 

évi május hó 22-én. Székfoglaló értekezését „A tudományok haladásának befolyása a selmec-

vidéki bányaművelésre“ 1881. évi október hó 17-én Szabó József osztálytitkár mutatta be. 

E művet Veres József m. kir. bányatanácsos szerint azzal fejezi be, hogy a magyar 

bányász józan eszére és becsületességére vall ama tény, hogy kutatásainál sohasem használta, 

mint azt a németek és angolok egészen a XIX. századig tették, a varázsvesszőt; a magyar 

bányász mindig a komoly tudomány igénybevételével küzdött kutatásai körül és nem 

eredménytelenül. 

1884-ben megjelenteti „A selmeci bányavállalatok története 1650-ig“ című munkáját; 

mely után rövidesen a Magyar Tudományos Akadémia kiadásában jelenik meg az „Alsó- 

Magyarország bányaművelésének története“ című művének első kötete, majd 1887-ben ennek 

második kötete, mely 1600-tól 1650-ig terjedő időszakot tárgyalja. 

Az elősorolt nagyobb munkálatokon kívül számos kisebb-nagyobb értekezése jelent 

meg a „Magyar Bányászati és Kohászati Lapok“-ban, valamint a „Földtani Közlönyében 

nevezetesen 1887-ben megjelent „Egy magyar bányász véleménye 1664-ben a 
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bányarobbanásokról“ és 1888-ban, pedig „A selmeci bányászat múltja, jelene és jövője“ című 

munkája. 

Állandó vágya volt egy bányászati és kohászati egyesület létesítése. Ezt az eszmét a 

szaklapban és azonkívül a kartársak között is mindig propagálta, de ehhez a viszonyok még 

nem érlelődtek meg. 

Selmecen majdnem minden szaktárs tagja volt a Földtani Társulatnak, miért is ennek 

fiókját alapította meg Selmecen; minden hónapban ülésre ültek össze, melyen, a tagok 

értekezleteiket olvasták fel. E tekintetben Péch Antal sem maradt el az előadóasztal mellől, 

hogy így példát adva biztassa a tagtársakat irodalmi munkásság kifejtésére és egyúttal az 

egyesülés előnyeire és szükségességére. 

Az 1885-i országos kiállítás alkalmából összehívott bányászati kongresszuson kellett 

volna a magyar bányászati és kohászati egyesületnek létrejönnie. A kongresszus előkészítő 

bizottsága mindem előkészületet meg is tesz és a kongresszuson megjelent tagok lelkesedéssel 

ki is mondják az egyesület megalakulását, de az alapszabályok tárgyalásánál oly ellentétek 

merültek fel, mely miatt az egyesület megalakulását ismét el kellett halasztani. 

A vita az alapszabályok kritikus pontjait illetőleg ezentúl is tovább folyik. Azonközben 

nemzeti érdekeink iránt érzéktelen akkori tőke magyar végzettségű szaktársaink rovására 

külföldiekkel töltötte be az üresedésbe kerülő állásokat. Mire az érdekükben és önérzetükben 

sértett fiatal magyar bányászkollégák megalapítják 1887-ben a „Magyar Bányászati és 

Kohászati irodalompártoló egyesültet“-et, mely első ülésén tiszteleti tagnak választja Péch 

Antalt, aki lelkesedésre és kitartásra ösztönzi a szaktársakat, mely aztán hosszas küzdelem után 

elnöknek megnyeri és megválasztja Sóltz Vilmos akadémiai tanárt, aki mindenképpen oda 

törekszik, hogy a fiatalság lelkesedéséből fakadó e hajtást a magyar bányászok országos 

egyesületévé fejlessze. 

E törekvését siker koronázza, mert az irodalompártoló egyesület zászlaja alá gyűlt 

úgyszólván az egész magyar bányásztársadalom és így már csak megfelelő alkalom kellett 

hozzá, melyen országos bányászati egyesületté alakulhasson. 

Ez az alkalom 1892. évi július hó 27-én bekövetkezett a m. kir. bányász- és 

erdészakadémia új palotájának felavatási ünnepélye alkalmával, amikor a bányászok és 

kohászok egy második ünnepet ülnek, „Az Országos Magyar Bányászati és Kohászati 

Egyesület“ megalakulása ünnepét, melyen első kötelesség gyanánt tiszteleti tagnak választják 

Péch Antalt. 

Péch Antal lelkét nagy megnyugvással tölti el az a tény, hogy sikerült végre az egész 

magyar bányásztársadalmat magában egyesítő egyesületet létesíteni, melytől a magyar 

bányászat számára szebb jövőt és gyorsabb fejlődést vár. Péch Antal ezután is az egyesületnek 

és a szerkesztő bizottságnak buzgó és munkás tagja marad. 

Az egyesület választmánya Péch Antal iránt érzett hálájának kifejezéseképpen 1894. 

december hó 15-én Péch Antal-ünnepélyt rendez, melyen a meghatott ünnepeltnek 

emléktárgyat nyújt át. 

1888-ban meghalt Zsigmondy Vilmos, hazánk kiváló bányásza, az európai hírű 

mélyfúró és politikus, Selmec-Bélabánya szabad kir. törvényhatósági joggal felruházott város 

képviselője. Ezt a mandátumot, íme, most már másodszor ajánlja fel Péch számára Selmec-                           

Bélabánya város hálás választópolgársága, amit ezúttal el is fogad. 1875-ben már egyszer 

megválasztották, de akkor erről Zsigmondy Vilmos javára lemondott. 

Képviselővé történt megválasztása után visszavonul a selmeci bányaigazgatói állásától 

azzal az elhatározással, hogy ezentúl kizárólag csak képviselői teendőinek fog élni. Mint 

képviselő nagy érdeklődéssel kísért két beszédet mondott, mindkettőben: a bányászatnak és a 

kohászatnak fontosságát emeli ki közgazdasági szempontból hangsúlyozva, hogy bármelyiknek 

elhanyagolása bűnt jelent népünk, jólétünk, államiságunk ellen. 

1890-ben azonban öreg korára, törődöttségére és süketségére való tekintettel lemond a 

képviselői mandátumáról, mert azzal járó kötelezettségeinek testi fogyatékosságainál fogva 

nem tud 100 százalékig eleget tenni. 

Egyesületünk 1895-i közgyűlését Vajda-Hunyadon tartotta meg, melyen azonban Péch 

Antal súlyos betegsége miatt már nem vehetett részt, a közgyűlés távollétét fájlalva, egyhangú 
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lelkesedéssel sürgönyileg üdvözölte és egyúttal elhatározta, hogy iránta érzett háláját és 

tiszteletét jegyzőkönyvileg is megörökíti. 

A sürgöny, mely már nagy betegen találta bányászatunk e kimagasló egyéniségét, 

lelkileg bizonyára igen jó hatással volt reá s így súlyos állapotán találni könnyíteni igen, de 

segíteni nem tudott, miért is szíve, mely annyi ember gondjában, fájdalmában, bánatában 

osztozott, megszűnt dobogni. 

Híre ment országszerte a nagy bányász halálának, híre ment halálának a 

bányásztársadalomban, ahol osztatlanul mély fájdalmat, komoly gyászt váltott ki, híre ment, 

hogy meghalt Péch Antal, a Magyar Bányászati és Kohászati Lapok és az Országos Magyar 

Bányászati és Kohászati Egyesület megalapítója.  

Híre ment, hogy meghalt a magyar bányászati irodalom kezdeményezője és annak a 

legnagyobb művelője, híre ment, hogy meghalt bányászatunknak megmagyarosítója, híre ment, 

hogy meghalt a legzseniálisabb szívben és lélekben egyaránt magyar bányamérnökünk, kinek 

nevéhez fűződik a 22 km hosszú II. József altáró lyukasztása a Garam-völgyébe, valamint a 

körmöci mintegy 12 kilométer hosszú Nándor altáró újra megindítója és tulajdonképpeni célhoz 

vezetője.  

Híre ment, hogy meghalt a magyar hazafi, aki élete kockáztatásával Körmöcbányáról 

elszállította a pénzverő-berendezést Debrecenbe és Világos után itthon a legnehezebb 

viszonyok között élt és magyar létére külföldi kenyérre szorult. 

Híre ment, hogy meghalt a zsilvölgyi nagy szénmedencének a felkutatója és megnyitója, 

hogy meghalt a diósgyőri vasművek, valamint a vajdahunyadi kohóművek tulajdonképpeni 

megalapítója, a selmecvidéki ércbányászat őrangyala, jótevője és kohóműveinek 

összpontosítója. A legnagyobb érc- és szénbányász egy személyben, kinek külföldön is elismert 

híre, neve van, szóval meghalt a bányászat körében az elsők között az első, kit megingathatatlan 

hazafiasság, becsületesség, fáradhatatlan munkaszeretet, kötelességtudás, példás szorgalom 

mellett bőségszaruja a tudásnak, páratlan szívjóság, emberiesség, szeretetreméltóság és a 

családi élet iránt példás hűség és odaadó szeretet jellemez. 

Ideálképpen áll előttünk, mint ember kiváló tökéletességével, erényeivel, ideálképpen 

áll előttünk, mint író, mint tudós, mint mérnök, mint hazafi egyaránt annyira kimagasló, hogy 

nagy alakjára gondolva mi csak, mint félistenre tekinthetünk fel reá és nagy erényeinek 

tudatában érezzük, hogy utolérni – bár minden erőnket megfeszítjük is – nem tudjuk, de arra 

készek vagyunk, hogy példája után indulva, hűséggel és rendületlenül kövessük. 

Azért e serleget van szerencsém az Országos Magyar Bányászati és Kohászati 

Egyesületinek ama tiszteletteljes kérelmem kapcsán felajánlani, miszerint e serleget Péch Antal 

névvel illessük azért, hogy minden esztendőben ünnepi lakomát rendezve, egyesületünknek 

valamely illusztris tagja az egyesület érdekét előmozdító ünnepi beszéd kíséretében e serleggel 

a kezében emelje és ürítse ennek tartalmát a mi eszményképünk, a mi díszünk Péch Antal 

emlékezetére. 

Éljen soká Péch Antal a Bányászati és Kohászati Lapok, valamint az Országos Magyar 

Bányászati és Kohászati Egyesület alapítójának emléke! 

 

 

Tassonyi Ernő felszólalása2 

 

Méltóságos Elnök úr! 

Kedves Vendégeink! 

Kedves Barátaim! 

 

Bocsánatot kérek, hogy az Elnök úr serlegavató beszéde után, amely nagyszerű megemlékezés 

Péch Antalról, a kiváló képzettségű és egyesületünket megalapító bányászról, néhány percre 

megzavarom a lakoma lelkes és emelkedett hangulatát. 

 
2 BKL 1939. január 15. 35. old. 
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Felszólalásomra bizonyos jogcímem van és azzal kellemes kötelességet akarok 

teljesíteni. A jogcímem az, hogy többi rajongó barátommal folytatott beszélgetés után a Péch 

Antal-serleg eszméjét én voltam bátor az Elnök úr előtt fölvetni. A gondolatnak eleven erőt dr. 

Schmidt Sándor barátom adott először egy kedves dorogi összejövetelünkön, amikor a serlegre 

a gyűjtést megindította és másodszor, amikor az Esztergom-vidéki osztály-ülésen a serleg 

megalapítására indítványt tett. 

Az Elnök úr nem várta be a gyűjtés eredményét, hanem egy áldozatkész, nemes 

gesztussal az egyesületet megajándékozta a szemünk előtt fénylő, pompás serleggel. Kellemes 

kötelességem az, hogy az Egyesület nevében mindnyájunk szívéből fakadó hálás köszönetét 

mondjak az Elnök úrnak ezért a fennkölt ajándékáért. 

Ez a serleg, amely előttünk sugárzik, nem csupán áldomásozásra szánt ötvös remekmű, 

hanem nekünk, magyar bányászoknak és kohászoknak a legdrágább jelképe és kegyszere 

azoknak az eszméknek, amelyeket Péch Antal küzdelmes, de nagy tettekben gazdag életében 

képviselt: a törhetetlen hazaszeretetnek, a lendületes, nagyvonalú, alkotó erők munkáinak, a 

példátlan szaktársi szeretetnek és összetartásnak. 

Úgy nézzünk erre a ragyogó serlegre, mint áldozati kehelyre, s valahányszor iszunk 

belőle, kössünk vérszerződést, hogy Péch Antal eszméinek leszünk önzetlen harcosai és a 

sokszázados selmeci törvényt, amelyet az, öreg „firmák“ rajongó, ifjú szíveinkbe véstek: egy 

az egészért, mindnyájan egyért, soha nem fogjuk megszegni ... 

Legyen ez a serleg egyesületi életünkben az összetartás, barátság és béke szent pohara, 

de ne legyen a dac súlyos kupája, amelyet haraggal földhöz vágunk az eszmék és vélemény-

különbségek elkeseredett harcában! 

Ne legyen ez a serleg keserű pohár, amelyből csalódásaink fájdalmára iszunk búfelejtőt, 

vagy gyilkos italt, hanem legyen örök, üdítő forrás, amely mindnyájunk számára ihletet, erőt 

bátorságot ad magasztos érzésekre és nagy tettek véghezvitelére. 

Az emlékezés megáldott kelyhe legyen ez a szépművű serleg, amelyből gyász-

szalamandert igyunk azok emlékére, akik nekünk különösen kedvesek voltak, és akiket 

váratlanul elszólított tőlünk a bányász halál. 

Mi bányászok és kohászok kevesen vagyunk megcsonkított és megfogyatkozott drága 

hazánkban. Az Elnök úr és Faller barátunk tartalmas előadásaikban kifejtették, a magyar 

bányász és kohásznak milyen fontos és felbecsülhetetlen szerepe volt a honalapító nagy király, 

Szent István ország építő munkájában. És abban, hogy a Péch Antal serleget, ezt a megáldott, 

drága kelyhet Szent István évében avatjuk fel lelkesedésünk megtisztult, magasztos tüzében, a 

jövendő számára kedvező jelt látok. Mi magyar bányászok és kohászok, az ezeréves haza 

bányászatát megteremtő őseink utódai, bármilyen kevesen is vagyunk, a szent jobbtól vezérelve 

a ránk bízott ország építő erőinket megfeszítve dolgozni fogunk Szent István birodalmának az 

újraépítésén és az öreg föld kincsekkel terhes méhéből saját vérünk hullása árán is föl fogjuk 

hozni a békés, építő munkához szükséges érceket, de ha kell, fölhozzuk onnan a győzelmes 

harc dörgő és villámló fegyverének érceit is!... 

Oly sok viszály, és annyi vihar és vész után törhetetlen bányász hitemmel hiszem, hogy 

ez a sugárzó serleg a mi eljövendő táborozásainkon ragyogó billikom lesz, amelyből vigadva 

iszunk majd magnum áldomást. 

Erre ürítem a poharam és ehhez adjon a magyarok Istene nekünk bányász: Jó szerencsét! 

 

 

Káplánné Juhász Márta 
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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 

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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Gratulálunk új akadémikusainknak! 
 

Az MTA 195. közgyűlésén május 3-án az MTA levelező tagjának választották Prof. Dr. Szűcs 

Pétert a M.E. általános rektor-helyettesét és az MTA rendes tagjává Prof. Dr. Kaptay 

Györgyöt (M.E). 

 

A részletes névsor az MTA honlapján olvasható itt. 

 

 

Horn János 

 

 

 
 

https://mta.hu/data/dokumentumok/egyeb_dokumentumok/2022/tagok_2022_NET-2.pdf
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 21 

Recenzió dr. Fricz-Molnár Péter: Selmeci írások című könyvéhez 
 

„Nehéz” könyv dr. Fricz Molnár Péter „Selmeci írások” c. könyve. Nehéz, mert nem lehet 

hosszasan olvasgatni csak „úgy” kézben fogva… Le kell tenni az asztalra, és úgy kell 

lapozgatni. Több, mint egy kilogramm a súlya. 

Eddig a tréfa. 

Kevés egykori selmeci család mondhat magáénak olyan családfát, mint e gyönyörű album-

könyv szerzője. És ezek közül is ő az egyetlen, ki büszke erre a kiemelkedően tehetséges 

selmeci polgárcsaládra, és mint annak kései utóda, könyvbe foglalja össze a család történetét 

egységben szeretett Selmecünk és ősi Alma Materünk történetének jelentősebb eseményeivel. 

Talán nincs is olyan Miskolcon, Sopronban, Székesfehérváron vagy Dunaújvárosban az ősi 

egyetemi karok utódain végzett diák, ki ne tudná, hol is van a „Mafla-sarok”… És akkor persze 

már azt is tudja, hogy Selmecen hol is van a Fritz-ház… Ha mást nem is, de azt igen! 

A szomorú évfordulók kapcsán sok írás, könyv, album jelent meg Selmecről. Ezek közül is 

kiemelkedő Bartha Dénes – Oroszi Sándor: „Selmec, téged soha nem feledtünk”, vagy ifj. 

Sarkady Sándor több, tudományos alapossággal közreadott értékes könyve és albuma az 

Akadémia történetéről, az exodusról, de ide sorolom Gál Péter József alias KVHZY: „Selmeci-

Soproni diákélet – visszaemlékezések” című mulatságos alapművét is. (Elgondolkodtató, hogy 

e művek mind, s a többi, fel nem sorolt könyv, cikk, füzet a Soproni Egyetem támogatásával 

jelent meg, és a többi utódkar semmilyen kiadványt nem szentelt a múltnak. Az utolsó ilyen mű 

Zsámboki László: „Selmecről indultunk” c. műve volt a Miskolci Egyetemi Könyvtár, Levéltár 

és Múzeum kiadványainak sorában, 1999-ben…) 

Ez tipikus „lapozgatós” könyv. Az a szokásom, hogy ha egy könyvet birtokba veszek, 

megnézem alaposan a fedlapokat elől és hátul. Aztán a belső fedlapokat futom át, hogy ki 

szerkesztette, fordította, tervezte, stb., és csak utána lapozok a könyvbe. Ekkor már találomra 

bele-bele is olvasgatok, majd megnézem a tartalomjegyzéket. Ezt követi az olvasás. Ennél a 

könyvnél azonban már a fedlapoknál megakadtam … Mikor is készülhetett a fénykép a 

Leányvárról? Honnan is készülhetett? Na, aztán a hátsónál Bartha Professzor Úr ajánló sorai 

alatt ott a térkép. Azt már nagyítóval kellett nézegetni… Melyik ház, melyik utca? A kiváló 

nyomdai felbontás miatt jól lehet tanulmányozni. Aztán a belső fedlapok… két egymáshoz 

illeszkedő tabló fényképekkel, újságokkal és egy igazi selmeci pipával! Mindegyik fénykép 

külön-külön történelem. És ha ezeket alaposan átbogarásztuk, máris bent bolyongunk a kortalan 

ősi város girbe-gurba, néhol kővel kirakott, máshol még sáros utcáin, találkozunk 

akadémikusokkal és polgárokkal, ott lehetünk a díszes bálokon, részesei lehetünk hatalmas 

ünnepségeknek és diákos csínyeknek, sőt: botrányoknak, szóval ott kóválygunk Selmecen, a 

Trotuáron vagy éppen Steingrubéban, kortalanul mi is, valamilyen diákruhában. 150 éve? Vagy 

csak 120? Talán csak 104? De ott vagyunk! 

Az I. fejezet az „Akadémiatörténeti írások”. Hogyan csináltak a főiskolások belpolitikai 

alkotmányos válságot Selmecen? Hogyan került a Fritz család Selmecre a XVIII. század első 

harmadában? Miért is került a Fritz-ház az Akadémia használatába? Farbaki István akadémiai 

igazgató levelét 1882-ből a „Tekintetes Kir. járásbírósághoz” tiszta másolatban olvashatjuk a 

tulajdonjog bejegyzése ügyében. De megismerjük azt is, milyen volt a rektor irodája… 

A selmeci diákok nem (sem) voltak földre szállt angyalok… A hitel nem volt ritka, pláne jó 

kamattal, és a diákok a hitelezőknél jó adósnak számítottak, ám az sem volt ritka, hogy a 

tanulmányi index került zálogba… Különös praktikákkal, de ritka sikerrel igyekeztek az 

akadémikusok a tanév végi hazautazáskor elmenekülni az éber hitelezők elől. 

Az sem ismert eset, amikor a bélabányai plébános rendkívüli bányászhallgatónak állt. Az ő 

leírásából tudhatjuk meg, hogy milyen is volt a nagy „cé-có”, azaz a steingrúbeni disznótor, 

meg hogy milyen „hivatalok” voltak Steingrube nagykösségben? A pontos leírás alapján akár 

ma is bejárhatjuk Steingurbe utcácskáit, a kösség egyik határától a másikig… 

A híres selmeci bálok a városi vigadóban, a Wintriben voltak. (A bérlő bizonyos Winterstein 

volt.) Apró titkokat tudunk meg arról, hogyan is készülődtek szinte napokon át a csinos selmeci 

lányok a Balekbálra. De nem csak ők, hanem a városi polgárság is nagy kíváncsisággal várta 
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az új akademisták, a balekok felvonulását, kik immár diákruhába öltözötten, talán kissé 

félszegen, de hatalmas büszkeséggel jelentek meg a bálon. Új kapcsolatok, meg hát persze új 

szerelmek is kezdődtek, hogy aztán folytatódjon minden úgy, ahogy sok évtizede már: a 

Valétabálig, ahol a valetánsok többsége már tempussal a diákruháján táncoltatta reggelig 

választott kedvesét, hogy aztán elballagjon az ősi városból a Birodalom valamelyik szegletébe, 

és párjával ott kezdjen hivatásának megfelelő új életet, ott alapítson családot. Ott érezzük 

magunkat e bálokon, halljuk a cigányzenét Sági Balog Laci bandájától, ami azért nem nyomta 

el a finom selyemszoknyák suhogását és a csizmák és a sevro cipők koppanásait. 

E sorok írója például a könyv elolvasása előtt nem tudta pontosan, mikor és hogyan váltotta fel 

a Kiegyezést követően a német nyelvű és jellegű Burschenschaft-ot a fokozatosan 

magyarosodni kívánó ifjúság, és hogyan alakult meg 1879-ben az Ifjúsági Kör, mely egészen 

1948-ig a bányász-kohász-erdész hallgatók központi szervezete volt. Eredeti zászlaját a Soproni 

Bányászati Múzeumban őrzik. De e tájékozatlan olvasó arról sem tudott, hogy milyen hatalmas 

ünnepség keretén belül avatták fel 1892 június, 25-27-én az Erdészeti Palotát, majd 1900. június 

29.-július 2.-ig miként szentelték fel a Bányászati Palotát… a Kémiai Palotát 1912-ben adták 

át. Sokezer torokból hangzott fel a Szózat és a Himnusz. Együtt volt polgár és diák, politikus 

és katonatiszt, együtt kirándult, énekelt, mulatott… Együtt! Önfeledten és közösen. Nem voltak 

őrző-védő szolgálatok és „hallókészülékes” testőrök. Wekerle Sándor ott áll a tömeg kellős 

közepén. 

Meg hát honnan is tudhattam volna korábban, hogy Selmecen a főiskolán is volt bizonyos 

ideológiai feszültség. De csak „bizonyos”. Hiszen voltak szabadkőművesek és 

szabadgondolkodók – evangélikusok, katolikusok és zsidók – közösen, és volt ellenzékük is. 

Előadásokat tartottak, meghallgatták egymást, néha zsörtölődtek. De ennyi… 

Akkor még voltak 3-4 napos tanulmányi kirándulások – professzorok vezetésével. Ami viszont 

különlegesen érdekes, hogy a Nagy Háború kitörése előtt pár hónappal erdőmérnök hallgatók 

még a Karszt hegységbe kirándultak, de bányász és kohász hallgatók is járták a birodalom 

országait, ismerkedtek a legújabb technológiákkal és technikákkal. 

Azt sem tudtam még e könyv elolvasása előtt, hogy bizony az Akadémián is volt nemzetiségi 

ellentét – de számomra meglepő módon nem a magyar-szlovák, hanem a magyar-román diákok 

között. A román csoport szélsőséges magyarellenes megmozdulásait az akadémia tanácsa nem 

hagyta következmények nélkül: Farbaky elnökletével 1888 júniusában a tanács a 

főkolomposokat egyszerűen szólva kirúgta. (Azért a magyarokat sem kellett félteni…) Végül – 

a szerző így fogalmaz: „…győzött a selmeci szellem, az összetartozás, további ütközések nem 

voltak.” 

Részletesen olvashatunk a főiskola meneküléséről – elsősorban a korabeli sajtóból kiemelt 

idézetek összevetése segítségével. Különösen érdekes „A menekülés napja” c. alfejezet. 

A II. fejezet a „Várostörténeti írások” címmel alapvetően hiánypótló. Aki szereti Selmecet, aki 

hisz abban, hogy ennek csoda-városnak a szellem-története nem csak 1918-ig nyomta rá 

bélyegét az Akadémiára, majd a Főiskolára, hanem továbböröklődött Sopronra, majd 

Miskolcra, Dunaújvárosra és Székesfehérvárra is, akinek még összeszorul a szíve, ha együtt 

énekeljük a Gaudeamus-t, vagy a Valetáns nótát, vagy a Szép kis város-t, és érzi még mai 

diákként is, hogy a mi iskoláink mások, mint a többiek, azok boldogan olvassák majd e 

fejezetet. Olyan apróságok kaptak itt helyet, mint pl. a „Millenáris diófaerdő ültetése” – 1896-

ban, vagy a „Football Selmecbányán”, hogy aztán a „Mozi, bányászkávé és a pipa” c. 

fejezetről ne is beszéljek. (Péch Antal születésének 200. évfordulóját most június 14-én 

ünnepeljük, ezért említem meg, hogy e fejezetbe került részletes beszámoló a tudós 1895. 

szeptember 20.-i temetéséről is.) 

A III. fejezet a „Családtörténeti írások” címet viseli. Nehéz ezt az ugyancsak érdekfeszítő 

fejezetet röviden bemutatni, hiszen a XVIII. század elejétől napjainkig fut e kiemelkedő 

polgárcsalád története. Talán leghelyesebb, ha idézem a szerző e fejezethez írt néhány sorát: „A 

tanulmány az 1701-től 2001-ig tartó három évszázadot felölelő, a bányászat által 

meghatározott családtörténeti emlékezéssel a szakma dicső múltja és a bányászatból élt 

érdemes ősök emléke előtt kívánt tisztelegni, figyelemmel arra is, hogy az említett személyek a 

hazai bányászat évszázados nagy épületéhez maguk is hozzáraktak egy-egy téglát.” 
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Ehhez a monumentális épülethez ezzel a művel dr. Fricz-Molnár Péter is hozzátett egy szép 

nagy terméskövet. Köszönjük. 

A ritka alapossággal összeállított irodalomjegyzék még tovább emeli e kiváló könyv értékét. 

Egy idézettel szeretném e recenziót befejezni a Főiskolai Lapok 1914-es utolsó lapszámából: 

„…Hűtlenek leszünk önmagunkhoz, el fogunk árulni mindent. Mindent, ami nekünk szent és 

titok. Új szellők fújnak s ezek azt súgják, hogy beszélnünk kell, világgá kell kiáltanunk azt a 

hangot, amelyben százados romantika és modern dallamok, szépségekben megkövesült 

hagyomány és új kultúrkövetelések remegenek…” 

 

Tapolca, 2022. május 6. 

Jó szerencsét! 

dr. Pataki Attila Atyus 

alias Sophoso 

 

 

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  

mailto:friczmolnarpeter@gmail.com
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In Memoriam Károly János 

 

 
 

Tisztelt Tagtársak! 

 

Volt kollégánk, tagtársunk, barátunk életének 76. évében elhunyt. 

 

Kérem, hogy aki tud, az egyenruhában jöjjön a temetésre és nekem is szóljon előre. 

 

Nyugodjék békében! 

 

Jó szerencsét! 

 

Csurgó Lajos 
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Köztéri kőolaj- és földgázipari szobrok, emlékművek, 

emlékoszlopok, falfestmények és egyéb műalkotások a világban 
(Folytatás) 

 

VI. 

Fúrómunkások I. 

 

Signal Hill (Los Angeles, Kalifornia, USA) 

Los Angeles területén 1921. június 21-én fedezték fel a Long Beach kőolajmezőt. A mező 

legmagasabb pontján – Signal Hill – állították fel a „Fekete arany” (Black Gold) szobrot. 

 

 
 

Casper (Wyoming, USA) 

Casper város beceneve „Az olajváros”, ugyanis 1889-ben találták meg közelében a Salt Creek 

kőolajmezőt és 1895-ben már finomítót is építettek. A városba bevezető 26 számú főút mellett 

állították fel a felfedezés 100-ik évfordulójára az „Olajfúró berendezés munkásai” (Oil Rig 

Workers) szobrot. 
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New Orleans (Louisiana, USA) 

A Taylor Energy Company tulajdonosai, Mr. és Mrs. Taylor 1985-ben hozták létre a Patrick F. 

Taylor Alapítványt, a Taylor Energy Company karitatív tevékenységeként, köszönet 

gesztusaként a nemzetnek, amely annyit adott nekik. Patrick F. Taylor a szegénységtől a 

gazdagságig vezető saját útján megértette, hogy a fényes jövő a képzés erős lábain áll. Azon 

dolgozott, hogy az egyetemre járás lehetősége a gyermek tanulási vágyán alapuljon, és ne 

fizetőképességén. Taylor úr víziója, amelyet Taylor-tervnek hívnak, 1989-ben vált törvénnyé 

Louisiana államban. A társaság székháza előtt áll a fúrómunkásokat ábrázoló szobor. 

 

 
 

Tulsa (Oklahoma, USA) 

A Henry Kendall Főiskolát 1894-ben alapították Muskogeeben, amelyet 1907-ben áthelyeztek 

Tulsaba. 1920-ban a Főiskola egyesült a McFarlin Kollégiummal és létrejött a Tulsai Egyetem. 

Az Olajmérnöki Tanszéket 1928-ban hozták létre, amely ma a Műszaki Természettudományi 

Kar része. Az Olajmérnöki Tanszék a Stephenson épületben van, amely előtt található a 

fúrómunkásokat ábrázoló szobor. 
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Catriel (Rio Negro, Argentína) 

A Catriel városban és környékén a fő gazdasági tevékenység a kőolajtermelés, amely 1959-ben 

kezdődött és a város gyors növekedését eredményezte. Az állami tulajdonban lévő Yacimentos 

Petrolíferos Fiscales SA (YFP SA) – egy vertikálisan integrált energiaipari társaság – kezdte 

meg a szénhidrogén- kutatást és termelést, azonban napjainkban a Petróleo Brasileiro SA 

(Petrobas) a környék fő kőolajipari társasága, amely több jelentős beruházást is végrehajtott a 

térségben. Az „Olajmunkások” (Oilworkers) szobor a környék szénhidrogén-kutatásnak és 

termelésnek állít emléket. 

 

 
 

Edmonton (Alberta, Kanada) 

A kanadai szénhidrogénipar párhuzamosan fejlődött az Amerikai Egyesült Államok 

szénhidrogéniparával. A nyugat edmontoni kőolajmezőt (West Edmonton Oil Field) 1914-ben 

fedezték fel, hosszú ideig Kanada legnagyobb kőolajmezője volt. Edmonton nyugati részén 

lévő J. L. Mitch Park központi részén helyezték el erre a kőolajmezőre emlékező emlékművet. 
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Edmonton (Alberta, Kanada) 

Edmonton (2019-ben 972 223 lakos) Alberta tartomány fővárosa, a kanadai kőolaj- és 

földgázipar, a feldolgozó- és vegyipar, valamint a kutató- és finomító-ipar központja. Ezt 

hangsúlyozza ki a Nyugat Edmonton Bevásárlóközpont (West Edmonton Mall) közepén 1983-

ban felállított, a szénhidrogén kutak fúrásának egy jellegzetes műveletét, a fúrószerszám 

beépítését megörökítő „Beépítés” (Running In) szobor. 
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Zhanaozen, Mangistau, Kazahsztán) 

Zhanaozen (régi nevén Novy Uzen) városát 1964-ben alapították, miután Uzenben 

szénhidrogénmezőt tártak fel. Novy Uzent 1993. októberében nevezték át Zhanaozen-nek. 

2011. szeptemberében avatták fel az emlékművet. Kazahsztánban ez az első emlékmű, amelyet 

kőolaj- és földgázipari munkások tiszteletére és a kőolaj felfedezésének emeltek. Az emlékmű 

felállítása egybeesett a mangistaui kőolajmezők megtalálásának 50. évfordulójával. A 

mangistaui kőolaj története a zhetybai mező 6. számú kútjával kezdődött, ahol 1961. július 5-

én találták meg a kőolajat. 

 

 
 

Tacsing (Hejlungcsiang, Kína) 

A Tacsing kőolajmezőt, Kína legnagyobb szárazföldi kőolajlelőhelyét 1960-ban Wang Jinxi 

főfúrómester által vezetett 1205. számú fúróbrigád találta meg. A kőolajmező jelenlegi napi 

termelése megközelítően 1 millió hordó (~159 000 m3, ~ 135 150 tonna). A városban több 

kőolajos emlékmű közül az egyik. 

 

 
 

Miri (Sarawak, Malajzia) 

Malajziában 1910-ben találták meg az első ipari méretű kőolajmezőt Miri település mellett. A 

Miri No.1 számú kutat „A nagy öreg hölgy” (The Grand Old Lady) becenévre keresztelték el. 

A kút 1972-ig termelt és azt követően emlékhelyet alakítottak a helyén. 



 

 30 

 
 

Poza Rica de Hidalgo (Veracruz, Mexikó) 

A város gazdaságát megalapozó Poza Rica földgázmezőt 1930. májusában, a kőolajmezőt pedig 

1932. novemberében fedezték fel, majd 1949 és 1950 között újabb szénhidrogénmezőket 

találtak. A viszonylag modern város a 20. század közepén alakult ki, mint a szénhidrogénipar 

adminisztratív és finomító központja. Csőtávvezetékek kötik össze Poza Rica kőolajfinomítóit 

Veracruz északi részén található Golden Lake és Marine Golden Lake kőolajmezőkkel. 

Továbbá kőolajtermékeket szállítanak a közeli Tuxpan és Tecolutla kikötőkbe. A Polgár téren 

(Plaza Cívica) áll a 4 méter magas „A kezdet” (El Origen) elnevezésű szobor. A szobor egyik 

fúrómunkása ingben és kalapban, a másik kesztyűben, a harmadik pedig felgyűrt ingben 

dolgozik, hogy kifejezzék az akkori munkakörülményeket, ezért is a címe: „A kezdet.” 

 

 
 

(Folytatjuk)                                                                                                    id. Ősz Árpád 
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A Nobel-díjak objektivitásáról 
 

Két 1931-es születésű klímakutató: az amerikai-japán Syukuru Manabe és a német 

Klaus Hasselman Nobel-díjának 2021. novemberi bejelentését sokan a klímaváltozásról folyó 

vita lezárásaként, a CO2-hipotézis végső diadalaként értelmezik. Saját (decemberben, illetve 

januárban közzétett) Nobel-díj-előadásuk, a megjelent méltatások és egyéb dokumentumok 

alapján azonban ettől eltérő következtetés is levonható. 

„Nem számít, milyen szép az elméleted, nem számít, milyen okos vagy. Ha nem egyezik 

a kísérlettel, akkor helytelen” mondta Richard Feynmann fizikus. A földi természet kutatására 

lefordítva ez azt jelenti, hogy a versengő tudományos elméletek közül csak azok lehetnek időt 

állók, amelyekből az észlelhető jelenségekre levonható következtetések egyeznek a tényleges 

természeti megfigyelésekkel. A modell az elmélet vezérgondolatának matematikai vagy fizikai 

kifejeződése. Úgy szokás definiálni, hogy kellő bizonyítékok esetén megcáfolható legyen. 

Neumann János a számítógép alapelvének kitalálása (azaz annak a zseniális 

gondolatnak a megszülése és megvalósítása, hogy a számítógép memóriáját nem csak adatok, 

hanem algoritmusok, „programok” tárolására is lehessen használni), a nukleáris robbanás 

számítógépes szimulációja és a ravasz versengés matematikájának kidolgozása mellett időjárás- 

és éghajlat-előrejelzéssel is foglalkozott. E kérdéskört az instabilitás-közel jelenségek miatt 

tartotta igen bonyolult problémának. „A földi víznek csak körülbelül egy százezred része fordul 

elő vízpáraként a légkörben; a jelenléte mégis képes akár 40°C-os különbséget okozni a Föld 

átlaghőmérsékletében. Ez több mint kétszerese a legnagyobb eljegesedési és a teljesen 

jégmentes időszakok közötti hőmérséklet-különbségnek” – mondta a klímadinamika terén elért 

elméleti és számítógépes eredményekről az ő tiszteletére rendezett 1955-ös konferencián.  

Az efféle jelenségeket az ún. bifurkációs („kettéágazási”) elmélettel jól le lehet írni. Ami 

az éghajlatváltozás szempontjából képszerűen azt jelenti, hogy az áramlási mintázat egyszer 

csak képes lesz átváltozni. Tartósan új mintázatok alakulnak ki, mindenféle külső beavatkozás 

nélkül. Ennek hatása alatt kerülhetett be a Klímaváltozási Kormányközi Testület (IPCC) 

harmadik jelentésébe a következő szöveg: „a klímakutatásban és -modellezésben fel kell 

ismernünk, hogy ún. kapcsolt nemlineáris kaotikus rendszerről van szó, ezért a jövőbeli 

éghajlati állapotok hosszú távú előrejelzése nem lehetséges.” E mondat az újabb jelentésekben 

már nem szerepel. A fejleményekről a témakörrel foglalkozó kutatók bizonyára megfelelő 

magyarázatot tudnak adni.  

A számítástechnika Neumann óta nagyot fejlődött, de eredendő korlátai megmaradtak. 

A természeti folyamatok megfelelő leírásához szükséges térbeli digitális hálózat mintavételi 

sűrűségének ugyanis nagyobbnak (azaz a mintavételi pontok közötti távolságnak, az ún. 

rácselem-méretnek kisebbnek) kell lennie az észlelendő jelenségek léptékénél. Az időjárás és 

az éghajlat alapvető tulajdonsága az örvénylés (turbulencia), ami ma is a fizika egyik 

legnagyobb rejtélye. A turbulencia korrekt figyelembevétele körülbelül 1 mm-es mintavételi 

sűrűséget (1 mm3-nyi rácselem-kockákat) igényelne: ennyi ugyanis a levegőben a legkisebb 

turbulens örvényméret (szaknyelven: az ún. Kolmogorov-levágás). Ilyen kis rácselem-méretnél 

azonban a földi légkörre és az óceánokra egy évtizedes előrejelzés a mai számítógépeken is 

reménytelenül hosszú (az Univerzum életkorát négyzetesen meghaladó) számítási időt 

igényelne. Nagyjából 100 km-es rácstávolságokat szoktak alkalmazni. Ezen pedig nem is csak 

egy hörcsög tud „kijönni”, hanem még egy zivatar is láthatatlan marad. 

A rácstávolságnál kisebb léptékű folyamatokat időtakarékosan, egyszerű matematikai 

függvényekkel írják le. Ezt a lépést paraméterezésnek nevezik. Olyan matematikai 

függvénykapcsolatot illő keresni, ami emlékeztet a fizikai valóságra. Numerikus módszerekkel 

az alapvető megmaradási törvények művi dolgokkal helyettesítődhetnek, sőt az eredendő 

instabilitás is elveszhet, ami azt jelenti, hogy a hosszú periódusidejű változások eltűnnek. Egy 

amerikai fizikus, Berry Saltzmann hatalmas munkát fektetett bele abba, hogy az éghajlatot 

közvetlenül a fizikai alapegyenletekből lehessen levezetni. Ezen a nehéz úton kereste a 

meteorológiai és az éghajlati jelenségek közötti természetes elválaszthatóságot, de 

szembekerült a fősodorral, és feladta. 
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Vajon mi történt a fősodorban? Többek között az, hogy Manabe és Hasselmann a 

klímamodellezéshez az IPCC számára nagyon tetszetős elemeket dolgozott ki. A kényszerű 

egyszerűsítésekre (az ún. lezárásra) adott egyfajta megoldásként Syokuo Manabe dolgozta ki 

azt a sugárzási-áramlási modellképet, ami szerint a „hőmérséklet” arányos a „sugárzással”, és 

e kapcsolat az üvegházhatású gázok mennyiségének változásait tükrözi. Amint Christopher 

Essex rávilágít: ez nem több, mint merő feltételezés. A Természet e függvénykapcsolat létezését 

nem támasztja alá. Ha ugyanis efféle függvénykapcsolat létezne, akkor hogyan eshet meg, hogy 

a Földön időnként és helyenként hidegebb van, mint amennyi légkör nélküli esetben lenne? 

Úgy tűnik, Manabe rajzfilm-fizikai („cartoon science”) modellképét gépezetként 

kényszerítették rá a GCM modellekre. Az üvegházgáz-koncentráció és a hőmérséklet között 

feltételezett arányossági állandót „klímaérzékenységnek” nevezték el, és „helyes” értékének 

meghatározására óriási (de reménytelen) erőfeszítéseket tesznek. A H2O- és CO2-tartalmú 

légkörben az üvegházhatást – Neumann-nal ellentétben, de a mainstreamnek megfelelően – 

Manabe is a 0.0004-résznyi CO2-től eredezteti. Ugyanakkor a 1-2 százaléknyi vízgőznek csak 

másodrendű (pozitív visszacsatolási) szerepet tulajdonít. A víz fázisátalakulásait – ami a 

visszacsatolásokat kiszámíthatatlanná teszi – előadásában szóba se hozta. 

Klaus Hasselmann „jó fej” volt, emlékezik vissza Czelnai Rudolf, aki maga is „jó fej”. 

Hasselmann szerint a Tellus című folyóiratba a légkör-óceán rendszer („pingponglabdák és 

medicinlabdák” együttesének) működéséről írt három részes cikksorozatuk ragadhatta meg a 

díjbizottság figyelmét. Nobel-díj előadásában ő maga mondta el, hogy meggyőződése szerint a 

klímaváltozás oka csakis külső erő lehet; a klímarendszer belső változékonysága nem. Találtak 

egy, „a zajból 1990 óta egyre inkább kiemelkedő jelet”, amit a CO2-nek és a légköri 

mikrorészecskéknek (aeroszoloknak) tulajdonítottak. Figyeljünk fel arra, hogy Hasselmann 

meggyőződése ellentétes a bifurkációról leírtakkal. Továbbá, ha valaki csak olyan adatokat 

használ, amelyek azt mutatják, hogy a természeti erők (Nap, vulkanizmus stb.) szerepe eleve 

jelentéktelen, akkor semmiféle más következtetésre nem juthat, csakis arra, hogy a 

klímaváltozást „emberi tevékenység” okozza. 

 Az eddigiekből is kitűnik, hogy számos kutatói tennivaló lenne. Először is az éghajlat 

definíciójának rendbetétele. Szabad-e például a naptevékenységet és a vulkanizmust a belső 

változékonyság közé sorolni? A teendőket azonban elnyomja a Manabe-tól, Hasselmanntól és 

társaiktól származó gondolkodásmód. A következmény súlyos: a világ szénmentesítése nem 

tényeken, de még nem is klímamodelleken alapszik, hanem a klímamodellezés felgyorsítása 

érdekében kitalált olyan függvénykapcsolatokon, amelyek csak a képzeletben léteznek. Mindez 

semmit nem von le Manabe és Hasselmann tudományos érdeméből: saját szakterületük kiváló 

kutatói kaptak Nobel-díjat. „Csak” annyit jelent, hogy életveszélyes, ha a valós megoldást a 

szemünket becsukva keressük. 

Nobel-díj előadása végén Hasselman klímamozgalmi elkötelezettségéről tett 

tanúbizonyságot. Világnézete az ő szíve-joga. Van azonban egy határ, amit kutatóként nem lett 

volna szabad átlépnie, de átlépte. Képes volt bemutatni Al Gore híres-hírhedt ábráját, amiben 

antarktiszi jégfúrásokból származó becsült CO2-értékek (ún. proxy-k) és a légkörben ma mért 

széndioxid-koncentráció adatok egyetlen idősorban vannak feltüntetve. Mi ezzel a baj? Az, 

hogy a mérési idősor mindössze 64 évet fog át, a buborékokban megmaradt CO2-koncentráció 

értéke pedig egy nagyjából háromszáz éves folyamat (újraolvadások, megfagyások, 

eltemetődés) eredményeként alakult ki. A mérési idősor „pillanatkép”, ami a proxy-adatokban 

már nincs meg. Azaz a gyors ingadozások (amelyeket tényleg érdemes lenne összehasonlítani 

a maiakkal) kimutathatatlanok benne. Egy csillapított („felülvágó szűrőn áteresztett”) jelet tilos 

összevetni az eredeti (szűretlen) jellel. Azaz Al Gore és Hasselmann ábrája sérti a jelfeldolgozás 

alapelvét. 

Manabe és Hasselmann együttesen egy fél Nobel-díjat kapott. (A másik felét Giorgio 

Parisi-nek adták, a komplex rendszerek kutatásáért. Az ő munkásságáról idehaza is kiváló 

ismertetések születtek.) 

Miközben a világ Manabe és Hasselmann Nobel-díj előadását méltatja, az Economist és 

a Nature újságírója, Ananyo Bhattacharya azt írja, hogy a Földön nemigen volt nagyobb 

érdemekkel rendelkező tudós ember, mint Neumann János (John von Neumann). Másutt azt 
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olvashatjuk, hogy ha Neumann átlagos életkort élt volna meg, akkor minden bizonnyal 

megkapta volna a közgazdasági Nobel-díjat (a játékok és a gazdasági viselkedés elméletének – 

benne a megtévesztés és a kompromisszum matematikájának – kidolgozásáért). És ha lett volna 

számítástechnikai és matematikai Nobel-díj, akkor azt is. Sőt, a fizika, különösen a 

kvantumfizika terén is járt volna neki egy-másfél Nobel-díj. Tegyük hozzá: a klímatudományért 

külön kaphatott volna legalább egy fél Nobel-díjat. Ez összesen négy Nobel-díj, de 

egyetlenegyet se kapott, mert fiatalon (54 éves korában) elhunyt. A Nobel-díj esélye tehát az 

életkorral nő. És a díjbizottság sem tévedhetetlen. Eötvös Lorándot például háromszor jelölték 

Nobel-díjra (1911, 1914, 1917), de egyszer sem kapta meg. Kétszer német, harmadszorra egy 

brit kutatót kapta meg a díjat, mindig az aktuális világhelyzethez igazodó módon. 

A díjakat kiosztották, az élet megy tovább. 2022. február 7-én a Wall Street Journal arról 

cikkezik, hogy klímamodellezők képtelenek továbblépni. Terjedelmes cikkük következő 

címmel jelent meg: „A klímakutatók beleütköztek a számítógépes modellezés határaiba, a 

klímapolitika legnagyobb bosszúságára.” 

 

Sopron, 2022. február 9.  

 

 

Szarka László Csaba 

 

 

Egy selmeci remekmű diadala: Vörös Ferenc küzdelme MS 

mester Vizitáció táblaképéért 
 

Idén 120 éve, 1902 májusában került hazai közgyűjteményi tulajdonba, az akkori Országos 

Képtárba – a 175 éve született3 Vörös Ferenc (1847-1920) selmeci aljegyzőnek-tiszteletbeli 

főjegyzőnek4 köszönhetően – a páratlan értékű műalkotás, a Vizitáció (vagy Mária és Erzsébet 

találkozása). Ez a későközépkori, hársfára festett oltár-táblakép manapság a Magyar Nemzeti 

Galériában5 tekinthető meg (1. kép). A tanulmány e kettős jubileum okán készült.  

 

A Vizitáció alkotója, MS mester – aki vélhetően Marten Swarcz krakkói művészt takarja6 – 

ezen alkotása a másik hét, de jelenleg ebből ismert hat és ugyancsak hársfára7 festett oltárkép-

társával együtt a selmecbányai főtéri Szent Katalin templomban volt az 1727-es barokk kori 

oltárcseréig.8 Ennek eredményeként a Szent Katalin templombeli – a XVIII. században a nép 

által (közszájon) még – „schöne Linde, szép hársnak”9 nevezett oltárfestmények egyes részei 

1727 után a környező települések, így többek között Újbánya, Szentantal és Tópatak 

plébániatemplomaiba kerültek.10 Az összesen nyolc táblakép közül manapság a négy 

passiójelenet az esztergomi Keresztény Múzeumban, egy (Jézus születése) a szlovákiai 

szentantali (Svätý Anton) plébániatemplomban, egy (A királyok imádása) a franciaországi lille-

 
3  Vörös Ferenc Roth Ferenc néven született Sárszentmiklóson (ma Sárbogárd része), de 1882-ben a magyarosított Veres, majd 1883-tól a Vörös 
családnevet használta az általa alapított selmeci hetilapokban. Selmecz, 1. (1876) 20. sz. 80. (máj. 16.); Selmeczbányai Híradó, 1. (1882) 1. sz. 2. (jan. 1.), 2. sz. 
(1883) 3. sz. 3. (jan. 21.). A tanulmányt Vörös Ferenc dédunokáinak – Walkó Miklósnak, Prof. Dr. Alföldy Ferencnek és Bognár Józsefné Alföldy Katalinnak – 
ajánlom. 
4  Magyarország tiszti cím- és névtára, 20. (1901) 246. 
5  A műalkotás lényegi művészettörténeti adatait lásd: https://www.szepmuveszeti.hu/mutargyak/maria-latogatasa-erzsebetnel-oltarszarny-
hetkoznapi-oldalanak-reszlete-a-selmecbanyai-szent-katalin-templom-egykori-fooltararol/ (letöltés: 2022.04.24.) 
6  Mojzer Miklós: A történeti MS mester sive Marten Swarcz seu Martinus Niger alias Marcin Czarny, Veit Stoss krakkói főoltárának festője. In. A 
Magyar Nemzeti Galéria évkönyve 2005-2007. Budapest, 2008. 141. 
7  „Magnificat anima mea Dominum” MS mester vizitáció-képe és egykori selmecbányai főoltára (szerk. Mikó Árpád). Budapest, 1997. 161., 167., 
171., 176., 179., 182., 185. 
8  Endrődi Gábor: Két táblakép a 18. századi Újbányán. Csekélység MS mesterhez. In. Művészettörténeti Értesítő, 55. (2006) 1. sz. 120., 122. 
9  Selmecbányai Híradó, 11. (1900) 19. sz. 3. (máj. 14.) A selmeci hetilapban Hidvéghy Árpád bélabányai plébános – a Szent Katalin templom kapcsán 
az „Egy templom jubileuma” című – rövid írásában szerepel az 1727-es dátum és forrásként Korabinszkyt jelöli meg. Johann Matthias Korabinsky: 
Geographisch-historisches und Produkten Lexikon von Ungarn. Pressburg, 1786. 663. Az 1727-es oltárcseréhez lásd még ifj. Palugyay Imre: Magyarország 
történeti, földirati s állami legújabb leírása. Negyedik kötet. Pest, 1855. 794. 
10  Az 1727-es szétszóródás kapcsán elvben szóba jöhetnek esetleg további Selmecbánya környéki települések – így Bélabánya, Hegybánya, 
Hodrusbánya, Illés, Vihnye, Berencsfalu – plébániái is. További – az egyházlátogatási jegyzőkönyveken túli – kutatási irány lehet az oltártörténethez a selmeci és 
a szomszédos falusi anyakönyvek digitális tanulmányozása a www.familysearch.org oldalon, mert például a selmeci szláv evangélikus születési anyakönyvek az 
1750/60-as évek kapcsán – részben egyházi szempontból releváns – éves összegző leírásokat is tartalmaznak. Ugyanakkor ilyen vagy ehhez hasonló – adott 
esetben oltártörténeti – ismertetést az 1720-as évek vonatkozásában a selmeci római katolikus anyakönyvek nem közölnek. 

https://www.szepmuveszeti.hu/mutargyak/maria-latogatasa-erzsebetnel-oltarszarny-hetkoznapi-oldalanak-reszlete-a-selmecbanyai-szent-katalin-templom-egykori-fooltararol/
https://www.szepmuveszeti.hu/mutargyak/maria-latogatasa-erzsebetnel-oltarszarny-hetkoznapi-oldalanak-reszlete-a-selmecbanyai-szent-katalin-templom-egykori-fooltararol/
http://www.familysearch.org/
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i Musée des Beaux-Arts épületében látható.11 A nyolcból egy kép – vélhetően az Angyali 

üdvözlet – pedig jelenleg nem ismert, ugyanakkor ezzel kapcsolatban a következő sorokban 

felsejlik egy halvány, 120 évvel ezelőtti selmeci (és müncheni) szál is. A tanulmányban az „=” 

jel mögötti, zárójeles és dőlt betűs részek a magyarázó kiegészítéseim, míg más esetben a dőlt 

betű az eredeti forrásban is így szerepel. 

 

 
1. kép: Vizitáció (1506; Magyar Nemzeti Galéria, leltári szám: 2151; hárs, 140x94,5 cm) 

 

A táblaképekről 25 évvel ezelőtt, 1997-ben átfogó művészettörténeti tanulmánykötet készült. 

Ebben a szerkesztő Mikó Árpád a Vizitáció „kalandos, ellenőrizhetetlen” sorsa, provenienciája 

(eredete) kapcsán – Divald Kornél 1911-es tanulmányára hivatkozva – már megemlítette Vörös 

Ferenc kép-mentő szerepét: „Amikor a selmeciek a XVIII. században templomukat új 

oltárokkal szerelték föl, a csúcsíves szárnyasoltárok festményeit szétfűrészelték s a szomszédos 

községek templomai között osztották szét. Így került Krisztus születésének festménye 

Szentantalra. ... A Szépművészeti (=Múzeum) híressé vált festménye (=Vizitáció) a tópataki 

templomba, ahol azonban idők folyamán a padlásra dobták. Innen vitte el mintegy húsz év előtt 

egy szentantali mesterember. Ez a templomban javító munkákat végzett s idővel 

elszegényedvén, a képet alig néhány forintért Selmecbányán elzálogosította, de sohasem 

váltotta ki többé. Vörös Ferenc főjegyző figyelmeztetésére, akinek a kép sorsára vonatkozó 

adatokat köszönhetem, egy selmecbányai oltárfaragó mester (=Krause József) vásárolta meg s 

 
11  https://mng.hu/kiallitasok/keso-gotikus-szarnyasoltarok/ és 
https://www.keresztenymuzeum.hu/collections.php?mode=work&wid=424&page=0&vt= és https://pba.lille.fr/Collections/Chefs-d-OEuvre/Moyen-Age-et-
Renaissance/Adoration-des-Mages/(plus) (letöltés: 2022.04.23.) 

https://mng.hu/kiallitasok/keso-gotikus-szarnyasoltarok/
https://www.keresztenymuzeum.hu/collections.php?mode=work&wid=424&page=0&vt
https://pba.lille.fr/Collections/Chefs-d-OEuvre/Moyen-Age-et-Renaissance/Adoration-des-Mages/(plus)
https://pba.lille.fr/Collections/Chefs-d-OEuvre/Moyen-Age-et-Renaissance/Adoration-des-Mages/(plus)
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a Szépművészeti Múzeumnak ajánlotta föl.”12 Az 1997-es tanulmánykötetből tudható, hogy „A 

Vizitáció tábla 1902 óta múzeumi tulajdonban van. Korábbi megjelenéséről, állapotáról sem 

leírások, sem fényképek nem ismeretesek.”13  

 

Az egykori Országos Képtár mai utódintézménye, a Szépművészeti Múzeum rendelkezik az 

1902-es köztulajdonba kerülés egyes dokumentumaival. Ezekben még nem a rövid Vizitáció, 

hanem a hosszabb „Mária és Erzsébet találkozása” képcím szerepelt, de szerzőt nem említettek. 

A vélhetően 1902-ben nem nyilvános – „Npb.”, talán „Nem publikus” rövid jelzetű – adásvételi 

szerződés nem elérhető, ugyanakkor a kapcsolódó irattári anyagból valóban kitűnik Vörös 

Ferenc közérdekű szerepe.14 A „Szerz. Npb. 184. (=a kezdőszám elmosódott) Lelt. 2151” 

jelölésű15 szerződés Krause József és az Országos Képtár között 1902. május 27-én 

véglegesedhetett. A vételár 1600 korona – mai értéken bő 3,3 millió16 forint – volt.17 

 

 
2. kép: Vörös Ferencről készült fényképfelvételek, balra 1917-ben 70 évesen, jobbra pedig Selmecen sétálva 

látható 

 

Divald Kornél imént említett 1911-es írását18 – fontos, de általános jellegű, fent idézett adatait 

– talán olvashatta a műkedvelő Vörös Ferenc is. Akár erre is reagálva a selmeci főjegyző a 

következő év elején, 1912. február-márciusában a helyi hetilapban négy részletben – és nagy 

részletességgel, visszaemlékezésszerűen – megírta a Vizitáció-tábla múlt század eleji selmeci 

felbukkanásának, valamint hazai közgyűjteménybe kerülésének küzdelmes, végül diadalmas 

történetét. Vörös Ferenc a „Küzdelem egy képért” címet adta sorainak. Ezt felidézve – a 

Vizitáció-tábla provenienciája kapcsán a felfedezett új adatokat közkinccsé téve – egy valóban 

kalandos időutazásra hívom a Vizitáció-tábla 120 évvel ezelőtti selmeci sorsa kapcsán az 

olvasót. Főszerepben: az evangélikus Vörös Ferenc (1847-1920) selmeci tb. főjegyző, a 185 

éve Liptószentmiklóson született izraelita régiségkereskedő Unger József (1837-1900) és a 140 

éve született római katolikus Krause József (1882-1934) selmeci oltárfaragó mester, 

 
12  Magnificat i. m. 146., 161. 
13  Magnificat i. m. 31., 161. 
14  Dr. Nagy László úrnak ezúton köszönöm azt az alapos, gyors és szakszerű szíves segítségét, amit a Szépművészeti Múzeum Irattára (a továbbiakban: 
SZM Irattár) nyújtott. Nincs meg minden irat az ügyhöz. Elérhetőek azonban Vörös Ferenc 1902. május 12-én Selmecen kelt 4 oldalas kézírásos levelét és erre 
felelő 1902. július 8-ai jutalomdíjazását tartalmazó 505/1902 számú iratok, valamint az iktató- és mutatókönyvi bejegyzések (25/1902, 387/1902, 399/1902), 
melyek alapján rekonstruálhatóak az adásvétel egyes részkörülményei.   
15  SZM Irattár 399/1902. Az akkori leltári szám ma is használatos. 
16  https://artortenet.hu/magyar-penzertekindex-arak-es-devizak-alapjan-1754-tol/ (letöltés: 2022.04.28.) A továbbiakban – külön jegyzetek nélkül – 
a korabeli érték mai meghatározásánál minden esetben ezt vettem alapul. 
17  Az Országos Magyar Szépművészeti Múzeum állagai III. rész új szerzemények 1. füzet. Budapest, 1914. 295.  
18  Divald Kornél: Hézagok a Szépművészeti Múzeumban. In. Magyar Figyelő, 1. (1911) 4. sz. 414. 

https://artortenet.hu/magyar-penzertekindex-arak-es-devizak-alapjan-1754-tol/
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templomberendező vállalkozó.19 A nem mindennapi – és idén sokszoros jubileumi – história 

1900 nyara és 1902 májusa között zajlott Selmecen, Bécsben és Budapesten.  

 

Vörös Ferenc (2. kép)20 110 évvel ezelőtt, 1912 februárjában kezdte közreadni a Vizitációval 

kapcsolatos visszaemlékezését. Eszerint a „képnek (=Vizitáció) a felfedezése óta előttünk 

lefolyt viszontagságos történetét két évre (=1900-1902) terjedőleg s a valósághoz híven csak 

én írhatom meg, mert a harcot, melynek az volt a célja, hogy a kép Magyarországon maradjon, 

én kezdtem meg, azzal a törekvéssel szemben, mely azt hangoztatta, hogy: Das Bild muss in 

Wien bleiben (=A képnek Bécsben kell maradnia). Ugye, erős önérzet hangja ez? Talán nem is 

illik hozzám. De a valóság mellettem bizonyít. Lássuk! Mintegy 12 évvel ezelőtt (=1900-ban), 

egy nyári estén, jó későn, beállít hozzám az a szerencsétlen ember (=Unger József), akinek 

tragédiájával az alábbiakban megismerkedünk. Ismét hoztam egy képet, úgymond, tessék 

megtekinteni, megbírálni vagy pedig megvenni. Odaadom 6 forintért. Én négyért (=mai értéken 

8488 forintért) vettem, így 2 forintot nyernék rajta s ezt igazán megérdemlőm, mert egész napot 

bolyongtam a környéken s csak ezt az egyet sikerült felhajszolnom. A por, mely egész öltözetét 

ellepte, tanúságul tett állítása mellett … felhozta a képet a Rózsa utcai21 (3a. kép) kertembe … 

egy rózsatőhöz támasztotta … odapillantok, végigfut a szemem a képen, majd újra végignézem, 

egy pontra tér vissza a tekintetem s fölcsillan a szemem. Nem tudtam többé attól a ponttól 

megválni. A kép tulajdonosa észrevette ezt … elhalmozott kérdéseivel: Ugye megér 6 (=mai 

értéken 12 732) forintot? Mit láttam rajta? Ki a szerzője? Mit ábrázol? Nagyon kifárasztott és 

felizgatott a kérdéseivel. Bosszankodtam rá. Hiszen még azt se tudtam, vajon férfit vagy nőt 

ábrázol-e a kép; egy vagy több alak van-e rajta. Csak három ráncot láttam egy alak ruháján és 

pedig a karján, de erről a ráncról én sokat olvastam le: azt, hogy ez a kép nagy művésznek a 

műve. Nem vettem meg a képet, de felajánlottam tulajdonosának az árát, kisegítésképpen s 

megígértem, hogy 2-3 hét múlva fogok felelni a kérdéseire. Addig azonban ne jöjjön el, úgyis 

van még vagy 5-6 kép a szobámban, melyeket meg kell határoznom. Megígérte, hogy nem 

háborgat két hétig.  

Másnap már a kertemben járt fel s alá, izgatottan lesve kijövetelemet. Semmit, semmit, semmit 

sem akarok egyebet, csak azt, hogy mért nem veszi meg a képet, uram? Élénk mimikával, erős 

taglejtéssel kísért minden szót. Mert sokkal többet ér és én nem akarok a maga helyzetével 

visszaélni. No hiszen megjártam én az én emberemmel. Válaszomra a kérdések egész özönét 

zúdította reám. Megér 10 frtot? Meg. Megér 20 frtot? Meg, többet is. Megér 50 frtot? Száznál 

is többet ér, de kérem, ne kérdezzen többet, majd csak két-három hét múlva.  

Harmadnap, mikor a hivatalból (=városházáról) hazatértem, a szobámban elém áll a kép 

tulajdonosa az átmosott képpel. Felfüggesztjük a képet s íme, előttünk vannak az összes alakok, 

a két főalakkal Máriával, kinek arcáról anyaságának boldogsága, ennek a boldogságnak 

felmagasztaló tudata sugárzik le, árad szét s Erzsébettel, ki térdre hajolva, örömmel teli arccal 

fejezi ki hódolatát az anyaság előtt … Ösztönszerűleg, egymásután szedtük le a falról a többi 

képet, hogy ne zavarják ezt a tisztaságot, ezt a hódolatot. Pedig nem kisebb mesterek művei22 

függtek ott, mint Boucher, a rózsaszínnel alapozó mester, továbbá Tintoretto stb. Még Pázmány 

Péternek nagybecsű arcképe, Savoyai Eugén hercegnek teljes díszben, hosszú uszállyal 

körülvett alakja is más szobába került … Csak lassan ocsúdtunk föl s a hatás alatt állva még 

 
19  Selmecbányai Hírlap, 22. (1912) 12. sz. 2. (márc. 24.). Vörös Ferenc fényképes nekrológját közölte: Turisták Lapja, 33. (1921) 1-2. sz. 7-8. Ebert 
András nyugalmazott selmeci muzeológus szerint Vörös Ferenc ottani – evangélikus temetői – sírhelyére időközben rátemettek: https://www.virtualna-banska-
stiavnica.sk/virtualna-stiavnica/evanjelicky-cintorin-nad-klopackou/plan&hrob=1885#info_virtualny_cintorin (letöltés: 2022.04.24.). A 63 évesen elhunyt Unger 
József „ügynök” 1900. december 14-ei selmecbányai izraelita halotti anyakönyvi bejegyzését lásd: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9TMW-
9396?i=214&cat=770927 (letöltés: 2022.04.24.), Unger a selmeci izraelita temetőben nyugszik. Krause József korabeli vállalkozói hirdetését lásd: Esztergom, 7. 

(1902) 20. sz. 7. (máj. 11.) és 41. sz. 3. (okt. 5.), Krause sírja is Selmecen, de a (katolikus) frauenbergi temetőben van: https://www.virtualna-banska-
stiavnica.sk/virtualna-stiavnica/cintorin-frauenberg/plan&hrob=4579#info_virtualny_cintorin (letöltés: 2022.04.24.) 
20  Turisták Lapja, 33. (1921) 1-2. sz. 8.; Tirts Rezső: A magyar turista kultúra keletkezése és a Szitnya-osztály Selmecbányán Trianon előtt az ezeréves 
Magyarországban. Budapest, 1943. XIII. tábla 
21  A Vörös-ház akkoriban Selmecen az Alsó-Rózsa utca 68. számú épület volt, mely 1920 után Bálinth-házként volt ismeretes. az épület ma a Dolná 
ružová 8. alatt található. Ebert András selmeci nyugalmazott muzeológusnak köszönöm az adatközlést, amit alátámaszt: Selmecbányai Híradó, 13. (1902) 21. sz. 
4. (máj. 25.)  
22  A visszaemlékezésben említett további képek – melyek Vörös Ferenc helyi laikus műértékelő szerepét erősítik – provenienciája a Vizitáció 
szempontjából kevésbé releváns, ugyanakkor más kutatásokhoz kapcsolódva nem is érdektelenek. 

https://www.virtualna-banska-stiavnica.sk/virtualna-stiavnica/evanjelicky-cintorin-nad-klopackou/plan&hrob=1885#info_virtualny_cintorin
https://www.virtualna-banska-stiavnica.sk/virtualna-stiavnica/evanjelicky-cintorin-nad-klopackou/plan&hrob=1885#info_virtualny_cintorin
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9TMW-9396?i=214&cat=770927
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9TMW-9396?i=214&cat=770927
https://www.virtualna-banska-stiavnica.sk/virtualna-stiavnica/cintorin-frauenberg/plan&hrob=4579#info_virtualny_cintorin
https://www.virtualna-banska-stiavnica.sk/virtualna-stiavnica/cintorin-frauenberg/plan&hrob=4579#info_virtualny_cintorin
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tovább is, az a kérdés tolult ajkunkra: Ki lehet az a nagy mester, ki lehet ennek a remekműnek 

alkotója?”23  

Ennek a kérdésnek a megválaszolása a művészettörténészek körében sok ideig, több évtizedig 

tartott és 1900-ban Vörös Ferencnek sem volt könnyű dolga. „Arra a kérdésre, ki lehet ennek a 

remekműnek a mestere, nagyon nehéz volt a felelet, mert semmi írásjel, semmi okmány sem 

állott a rendelkezésemre. … csak sejtem, hogy a kép Holbein [=Hans Holbein (1497-1543) 

reneszánsz festő] iskolájából való, de ezt idegenek előtt állítani nem merem. Erre a tulajdonosa 

(=Unger József) elrohant a képpel, de ugyanaznap újból visszahozta, csüggedten, leverve 

számolva be eljárása eredménytelenségéről. Nem tudta eladni, még csak érdeklődést sem tudott 

iránta költeni. Tanácsomra a képpel másnap Budapestre utazott s illetékes helyen bemutatva, 

100 (mai értéken 212 200) majd 50 forintot kért érte. Kinevették. Egy elsőrendű 

régiségkereskedésben, hosszas megvárakoztatás után, a kereskedő szóba állott vele s az ott épen 

megjelent három festő véleményét kérte. Ezek kicsinylően nyilatkoztak róla. Erre a mi selmeci 

képtulajdonosunk expresszlevélben további utasítást kért tőlem s távirati válaszomra Bécsbe 

utazott. Nem bánta meg. Pár nap múlva azzal az örömhírrel tért vissza, hogy Bécsben, az első 

országos műintézetben megbírálták24 a képet s hajlandók 500 (=mai értéken 1 millió 61 ezer) 

forintért kijavítani. Elfogadja-e ezt az ajánlatot? Határozottan az ajánlat elfogadása mellett 

voltam s bár a nagy összeg előteremtésének módozataival még nem voltunk tisztában (=itt 

jöhetett szóba Krause József oltárfaragó vállalkozó, mint esetleges finanszírozó), megkötöttük 

a szerződést. A kép két év múlva (=1902-re) elkészült.”25  

 

 
3. kép: Vörös Ferenc egykori Alsó-Rózsa utcai háza és a szentháromságtéri Sembery-ház: a Vizitáció a múlt 

század legelején mindkét selmeci épületben „járt” 

 

Ez egyebekben az a javítás is lehetett, amiről Mikó Árpád 1997-ben a következőket írta: „A 

gondos technikai vizsgálatok sok újdonságot hoztak a képek utóéletére nézve is: nyilvánvalóvá 

vált, hogy a Vizitáció-táblát javították már néhányszor múzeumba kerülése, 1902 előtt is.”26 

Ugyanakkor a javítás eredményét a kép „tulajdonosa (=Unger József), aki pedig anyagi 

helyzetének javulását várta tőle, ezt az időt nem érte meg. Sorvasztó betegsége megölte ezt a 

 
23  Selmecbányai Hírlap, 22. (1912) 8. sz. 3. (febr. 25.) 
24  Vörös Ferenc ez alatt vélhetően a bécsi Albertina intézetet érthette: https://www.geschichtewiki.wien.gv.at/Albertina_(Institution) (letöltés: 
2022.04.26.), ami viszont akár további ottani művészettörténeti kutatást is indokolhat. 
25  Selmecbányai Hírlap, 22. (1912) 10. sz. 4. (márc. 10.) 
26  Magnificat i. m. 152. 

https://www.geschichtewiki.wien.gv.at/Albertina_(Institution)


 

 38 

fáradhatatlan és meglepő műízléssel bíró régiségkereskedőnket.”27 A 63 éves selmeci 

képtulajdonos, Unger József 1900. december 14-én has-gümőkórban hunyt el és két nap múlva 

a Leányvár melletti izraelita sírkertben temették el.28 Mindezek alapján látható, hogy Vörös 

Ferenc 1912-ben bő évtizeddel korábbi, 1900-1902. évi eseményekkel kapcsolatos közléseit – 

visszaemlékezését – más forrás is alátámasztja.  

 

 
4. kép: Unger József selmeci izraelita halotti anyakönyvi bejegyzése (1900. december 14., 

www.familysearch.org) 

 

Unger József 1900 év végi halála (4. kép) fordulatot vett a kalandos ügyben, így Vörös 

Ferencnek vissza is adom a szót. Nyilván már 1901-ben Unger „özvegye siettette a kép ügyének 

elintézését és én többszöri levélváltás után, egy selmecbányai műértő és ítéletemben bízó 

polgártársam (=Krause József oltárfaragó) segítségével visszaszereztem a képet, bár annak a 

bécsi országos intézetnek nagynevű igazgatója a helyettesének azt sürgönyözte külföldről, 

hogy: Das Bild muss in Wien bleiben! Megbízottamnak csak fenyegetésemre adták ki a képet, 

melyet azonnal Budapestre küldtem (=1901 nyarán29). Megvették? Fölismerték az értékét? 

Hónapok múlva kaptam vissza, olyan állapotban, hogy a szegény özvegynek meg se mertük 

mutatni. Három szög ment keresztül rajta a csomagolásnál.”30 Kapcsolódó érdekesség, hogy 

1901 februárjában özvegy Unger Józsefné egy „régi csillárt” és egy – közelebbről meg nem 

határozott – „régi képet” ajándékozott a selmeci múzeumnak.31 Richter Ede 1900-ban összeírta 

a városi múzeum akkori gyűjteményét,32 de abban nyilván nem szerepel Ungerné 1901-es 

képadománya. Ugyanakkor a Vizitáció Ungerhez kötődött selmeci története alapján nem lehet 

kizárni, hogy az elhunyt régiségkereskedő özvegyétől a helyi múzeumnak adott „régi kép” is 

hasonlóan értékes, páratlan alkotás lehetett. 

 

Vörös Ferenc Selmecen, a szentháromságtéri Sembery-házban (3b. kép) – az 1901. december 

8-ai (vasárnapi) ottani helyi ipari felolvasással egybekötve – a Vizitáció kapcsán kiállítást 

szervezett. Erről ugyanakkor figyelemre méltó leírást is tett: „A képet (=Vizitációt), egy 

időközben fölfedezett s ugyanattól a művésztől (=MS mestertől) eredő képpel együtt, némi 

javítás után, a Sembery-teremben általam rendezett kiállításon nagyobb közönségnek is 

bemutattam.”33 Ezt a Sembery-házi kiállítást a korabeli helyi hetilap sem hagyta szó nélkül, 

ugyanakkor csak a Vizitációt említve arról kétszer is tudósított, a kiállítás napján szinte 

felhívásszerűen: „Drága festmény. Olyan festményről (=Vizitáció) van szó, milyent még nem 

láttunk Selmecbányán, régi is, remek is, drága is, több ezer korona értékű. Az lesz látható ma 

(=1901. december 8.) az ipari előadás alkalmával (=„Sembery-teremben”). Melegen ajánljuk 

ez előadás és a vele kapcsolatos kiállítást közönségünk figyelmébe általános szempontból, de 

már azért is, hogy ilyen nagybecsű festményt, minőt tulajdonosa ez alkalommal bemutat, csakis 

nagy múzeumokban lehet alkalma közönségünknek látni, nálunk soha. Holnap már 

csomagolják s a müncheni Pinakotékába (=ma is működő Alte Pinakothek Münchenben)34 

kerül, ezt megelőzőleg azonban az Országos Képtárban lesz rövid időre kiállítva.”35 A kiállítást 

követő újságtudósítás szerint pedig „Legutoljára említjük ezt az ó-német iskolabeli képet, 

 
27  Selmecbányai Hírlap, 22. (1912) 10. sz. 4. (márc. 10.) 
28  A 1900. december 14-ei selmecbányai izraelita halotti anyakönyvi bejegyzést lásd: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9TMW-

9396?i=214&cat=770927 (letöltés: 2022.04.24.) Unger József egykori selmeci lakhelye nem ismert, mert – másoktól eltérően – a címét a halotti anyakönyv nem 
tartalmazza. 
29  SZM Irattár 505/1902. Vörös Ferenc 1902. május 12-ei selmeci levele alapján. 
30  Selmecbányai Hírlap, 22. (1912) 10. sz. 4. (márc. 10.) 
31  Selmecbányai Híradó, 12. (1901) 7. sz. 6. (febr. 17.) és 9. sz. 5. (márc. 3)  
32  Richter Ede: Selmecz-Bélabánya szab. kir. bányaváros múzeumának katalógusa. Selmecbánya, 1900 
33  Selmecbányai Hírlap, 22. (1912) 11. sz. 3. (márc. 17.) 
34  https://www.pinakothek.de/ (letöltés: 2022.04.30.) 
35  Selmecbányai Híradó, 12. (1901) 49. sz. 3-4. (dec. 8.) 

http://www.familysearch.org/
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9TMW-9396?i=214&cat=770927
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9TMW-9396?i=214&cat=770927
https://www.pinakothek.de/
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melyet többen Holbeinnek, sőt Dürernek tulajdonítanak, illetve azok iskolájából kikerültnek. E 

kép szépségének leírása nem fér e cikk keretébe.”36  

 

Érdemes egy pillanatra itt megállni, mert sok újdonság került napvilágra, mindenekelőtt a két 

kép kapcsán. Amennyiben hihetünk Vörös Ferencnek a szerzői azonosságot illetően – annak 

ellenére is, hogy az 1901-es újsághír csak egy képet említett, nyilván a Vizitációt, mely 

nagyszerűségével akár be is árnyékolhatta a képtársát –, úgy lehetséges, hogy a Vizitáció 

melletti másik, Selmecen a Sembery-házban 1901. december elején kiállított kép akár az 1727 

és 1755 között az újbányai plébániát ékesített,37 de manapság hiányzó, nem ismert Angyali 

üdvözlet volt. Ebben az esetben arról van szó, hogy az Angyali üdvözlet 1755 utáni – eddig 

ismeretlen38 – sorsa kiegészíthető azzal, hogy ez a kép 1901 decemberében még Selmecbányán 

volt, ott bukkant fel. Ez alapján nem kizárt, hogy – a Vizitációhoz hasonlóan – 1755 után az 

Angyali üdvözlet is valamelyik Selmec-környéki plébánia szénapadlásán lapult. Emellett Vörös 

Ferenc Sembery-házi képkiállítása kapcsán szóba jöhet – a nyolcrészes sorozatból – a Jézus 

születése kép is, mert az csak 1910-ben került a szomszédos szentantali plébániatemplomba,39 

tehát ezt megelőzően még kiállíthatták Selmecen a Jézus születése képet is. 1914-ben a 

Szépművészeti Múzeum kiadványában XVI. század elejiként és a „szentantali oltárkép 

festőjeként” határozták meg a festőt.40 Az ismert másik öt mű (a négy passió és A királyok 

imádása) pedig jóval az 1901. év végi selmeci nyilvános bemutatás előtt, még a XIX. század 

végén került a mai helyére, így azok kiállítása szinte kizárható.41 Vörös Ferenc a közönség elé 

tárt másik képet talán azért sem részletezte az 1912-es visszaemlékezésében, mert lényegében 

rajta és a polgármesteren kívül másban – a Vizitációhoz hasonlóan – ez a kép sem keltett nagy 

érdeklődést 1901 év végén. Mindemellett ugyanakkor – a kép ismerete híján – az sem kizárt, 

hogy Vörös Ferenc a két kiállított kép szerzője azonosságában tévedett, így ez a kérdéskör 

további kutatásokat igényelhet. Ezen túlmenően további – de már részben nemzetközi – 

művészettörténeti kutatást igényelhet az is, hogy a müncheni Alte Pinakothek milyen 

vonatkozó, 1901-1902-es irat-dokumentációval rendelkezik – vagy ott van-e esetleg a hiányzó 

Angyali üdvözlet táblakép –, de ezek tisztázására most nem vállalkozhattam. Emellett – „régi 

és 19. századi festményeket gyűjtött”42 – egykori selmeci oldalági rokonom, az evangélikus 

Heincz-Nádasdy Pál (1887-1972, apja Heincz Hugó ügyvéd selmeci országgyűlési képviselő 

volt 1901 és 1905 között, majd 1910-ben) magyarországi leszármazottjánál nincs ismeret a 

hiányzó Angyali üdvözlet képről, melyről nem tartottam kizártnak, hogy az akár Heincz-

Nádasdy Pál festmény-hagyatékában is lehetett.   

 

 
36  Selmecbányai Híradó, 12. (1901) 50. sz. 4. (dec. 15.) 
37  Endrődi G.: Két táblakép i. m. 119-120. 
38  Endrődi G.: Két táblakép i. m. 121. 
39  Magnificat i. m. 167. 
40  Az Országos Magyar Szépművészeti Múzeum állagai III. rész új szerzemények 1. füzet. Budapest, 1914. 295. 
41  Magnificat i. m. 171., 176., 179., 182., 185. 
42  https://www.kieselbach.hu/mugyujto/762-heincz-pal (letöltés: 2022.05.01.) 

https://www.kieselbach.hu/mugyujto/762-heincz-pal
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5. kép: Krause József korabeli újsághirdetése [Esztergom, 7. (1902) 20. sz. 7. (máj. 11.)] 

 

Visszatérve a Vizitációra, Vörös Ferenc szerint 1901. december 8-án a „képet (=Vizitációt) és 

hozzáfűzött magyarázatomat egyetlenegy látogató méltatta figyelmére: Szitnyai József akkori 

polgármesterünk (=egyben Vörös Ferenc komája: Tihamér fia keresztapja), ki nagyon sajnálta, 

hogy rajta kívül senki sem nézte meg, de sajnált engem is, a tévedésemért. Nem lehet csodálni, 

hogy a kép tulajdonosa (=özvegy Unger Józsefné) ezek után teljesen elvesztette bizalmát 

kincsének értéke iránt s irántam is. Kétségbeesetten követelte, hogy most már akármi áron is 

adjuk el a képet, küldjük el Bécsbe. Egy hónapi halasztást kértem tőle. Nem adta meg. A másik 

félnek, K.-nak (=Krause Józsefnek, 5. kép) a közbenjárására, aki most már anyagilag is 

érdekelve (=valószínű, hogy a korábbi, 1900-as és 500 forintos bécsi javítást ő finanszírozta) 

volt, kétheti halasztást kaptam. A műremek fényképmásával (=készült a Vizitációról korabeli 

selmeci fotó) lesiettem Budapestre (=ez 1901 és 1902 fordulója környékén történhetett) s 

különböző intézeteknél kilincseltem vele. Egy helyen azt a választ kaptam, hogy ha mégis 

Munkácsy-reliquia, vagy Holbein- vagy Tizián-kép lenne, akkor érteném az ön különös 

érdeklődését, de egy ilyen ismeretlen, vidéki festő művére nem reflektálhatunk; nem is ér az 

semmit. Már pedig én azt mondom, volt a válaszom, hogy ez Holbein iskolájából került ki; ezt 

be is fogom bizonyítani s mindent elkövetek, hogy a kép Magyarországon maradjon. A 

szaktekintély erre a kérdésre felháborodott s olyasfélét emlegetett, hogy ő nem ér rá ilyen 

együgyűségekkel foglalkozni, csak küldjem bátran külföldre, Magyarország mit sem veszít 

vele. Mikor azután azt kérdezte, van e olyan írott okmányom, mely állításomat bizonyítaná, 

ekkor én háborodtam föl, én, az egyszerű laikus, aki egy szaktekintélytől ilyen kérdést 

csakugyan nem várhattam. … Csalódottan tértem vissza (=Selmecre), de reményem el nem 

hagyott. S mit tettem? Egy angol, egy francia és egy német levelet (=címzettként nem kizárt a 

müncheni Alte Pinakothek) menesztettem három különböző országba. Az aggódva várt 

válaszok helyett két hét múlva (=1902 elején) egy megbízott jelent meg nálam, akit éppen nem 

vártam. A megbízott hallatlan kavarodást okozott erkölcsileg nagyon is kifogásolható 

ajánlataival. A Mária-képnek párja (=ez az „ugyanattól a művésztől eredő kép”, vélhetően az 

Angyali üdvözlet vagy a Jézus születése) után tudakozódott s ugyanakkor megtudtam tőle, hogy 

este érkezett Selmecbányára. Engem délben látogatott meg. Mindebből azonnal tisztán állott 

előttem, hogy már mással is érintkezett s talán a vidéken is járt már, a kép felügyelőjénél. 

Gyorsan határoztam. A bővebb tájékoztatást estére ígértem meg neki s azonnal elsiettem K.-

hoz (=Krause Józsefhez), kiről, ebben a közleményben, már többször megemlékeztem s kértem, 

hogy azonnal üljön kocsira s a kép eladását, még hatósági beavatkozás igénybevételével is, 

akadályozza meg. K. (=Krause József) a lehető leggyorsabban igyekezett a megbízottat 

megelőzni, de már későn érkezett, mert a Mária-kép másának (=ez a már említett „ugyanattól 
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a művésztől eredő kép”, vélhetően az Angyali üdvözlet vagy a Jézus születése) az elszállítására 

már minden intézkedés meg volt téve. (=Ennek ellenére) Az eladást megakadályoztuk (=ezzel, 

vagyis akkor mégsem került kép pl. Münchenbe) s most a Máriaképet (=Vizitációt) vettük 

védelmünkbe. Ezt azonban nagyon nehezen tudtuk megvédeni, mert a tulajdonosa (=özvegy 

Unger Józsefné) mindenáron túl akart rajta adni. Újabb nyolc napi halasztást eszközöltem ki. 

Ez alatt az idő alatt az idegennek itteni ügynökei felbíztatták a tulajdonost, hogy ne hallgasson 

rám, hanem adja el a képet azonnal, akár 100 (=mai értéken közel 210 ezer) forintért is.”43 

 

 
6. kép: A Vörös család 1899 őszén Selmecen, balról: V. Mariska, Alföldy Zoltán, V. Ferencné (sz. Felbermayer 

Mária), V. Etelka, Vörös Ferenc és V. Sárika 

(Soproni Egyetem Központi Könyvtár és Levéltár) 

 

Erre annak ellenére sem került sor, hogy – minden bizonnyal már 1902 tavaszán – Vörös Ferenc 

szerint „azzal az ostrommal, amelynek K. (=Krause József) és én, valamint a családjaink (6. 

kép) is ki voltunk téve, be lehetett volna venni egy sziklavárat is. Kéréssel, rábeszéléssel, 

fenyegetéssel, meggyanúsítással ostromoltak bennünket. Egy úriember azt akarta Sz. 

(=Szitnyai József) polgármesterünkkel elhitetni, hogy én mindkét képet (=a Vizitációt és a már 

említett „ugyanattól a művésztől eredő képet”, vélhetően az Angyali üdvözletet vagy a Jézus 

születését) egy külföldi ügynöknek akarom eladni. Pedig ennek épen az ellenkezője állott. Egy 

budapesti művészbarátom azt tanácsolta, hogy adjam fel a küzdelmet, mert ezekkel a 

vaskalaposokkal szemben csak én lehetek a vesztes, bár, mint mondta, nekem van igazam. Most 

már, mindenkitől elhagyatva, teljesen magamra maradtam. Csupán csak azzal a három nappal 

rendelkeztem, ami a nyolc napból még hátra volt. K. (=Krause József) el volt keseredve. 

Hajlandó lett volna már a mentőmunkába befektetett költségeit is feláldozni, csakhogy a sok 

kellemetlenségtől szabadulhasson. Én azonban bíztam, reméltem. A hetedik nap két előkelő 

egyén keresett fel (=vélhetően az Országos Képtár megbízottai). Mondjam-e tovább? A Mária-

képért (=Vizitációért) a szegény tulajdonos (=özvegy Unger Józsefné) rövid félóra múlva 

mintegy kétszázszorta (=4x200) kapott többet (=800 koronát, mai értéken közel 1,7 millió 

forintot), mint amennyiért szerencsétlen férje vette (=ő 1900-ban 4 koronáért vette, míg 1902-

ben az ár 1600 korona volt, ennek másik 800 koronás felét Krause József kaphatta, aki bécsi 

 
43  Selmecbányai Hírlap, 22. (1912) 11. sz. 3. (márc. 17.) 
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eladás esetén 1300-at kaphatott volna és ezért volt „vigasztalhatatlan”44). Én meleg 

kézszorításokat, egy elismerő okmányt, no meg azt a nagy elégtételt kaptam, hogy az általam 

harmadfél éven (=féllel kevesebb a háromnál, vagyis két és fél éven) át védelmezett Mária-kép 

(=Vizitáció) hazánk első képtárába s benne is a Holbein-terembe került. Megtörtént tehát, amit 

e cikk elején idézett sorokban írtam: Das Bild muss in Ungarn bleiben (=A képnek 

Magyarországon kell maradnia). Ez ennek a küzdelemnek rövidre fogott története. Tragédiája 

egyszersmind egy sokat hányatott életű embernek (=Unger Józsefnek), aki a régiségek 

felkutatásában rendkívüli ügyességet fejtett ki, de az értékesítésükben, a helybeli nyomasztó 

viszonyok hatása miatt, nem lehetett szerencsés. De kiolvasható ezekből a sorokból egy 

műremeknek (=Vizitációnak) a diadala is, mely … egy kis falusi (=Tópatak45 Selmecbánya 

melletti) plébániai épület szénapadlásáról legméltóbb helyére”46 – hazai közgyűjteménybe – 

jutott és napjainkban a Magyar Nemzeti Galéria kiállítását gazdagítja.  

 

 
7. kép: Vörös Ferenc aláírása 1902-ben (Szépművészeti Múzeum Irattár 505/1902) 

 

A rendelkezésre álló adatok szerint Vörös Ferenc a „Mária és Erzsébet találkozása” című 

festmény tárgyában az Országos Képtárba először 1902. január 8-án küldött levelet, de ez az 

irat nem ismert.47 A fenti kedvező selmeci végkifejlet 1902 áprilisában történhetett, mert a 

szerződéskötés körülményeiről tudható, hogy az Országos Képtár május 2-án Szitnyai József 

polgármesternek – vagyis a városházára, Vörös Ferenc jegyző hivatali főnökének, de nyilván 

Vörös Ferencnek – „egy Mária kép” vásárlására küldött ajánlatot.48 Ennek eladói elfogadására 

másnap, május 3-án került sor,49 majd május 5-én „Krause József nyugtatványát küldte be a 

selmecbányai polgármester.”50 Mindezek alapján – akár megállapodás-biztosító előlegfizetés 

mellett – a felek írásban megegyezhettek az adásvételben, amit lezárt a május 27-ei, fentebb 

már említett („Npb” jelzetű) szerződés. Az adásvételi konstrukció és a vételár kapcsán 

lehetséges, hogy a képtulajdonos Unger József özvegye az 1600 koronás 1902. májusi vételárat 

Krause Józseffel megfelezte, aki ugyanakkor – akár Vörös Ferenc rábeszélésére – 

(elő)finanszírozhatta a kép bécsi javítását azzal a megegyezéssel, hogy cserébe a kép ára felét 

majd ő kapja, így jön ki ugyanis az özvegynél a 800 koronás (a „kétszázszoros”) ár.  

 

Vörös Ferenc az akkori „meleg kézszorítások, az elismerő okmány és az elégtétel” mellett 100 

korona – mai értéken közel 211 ezer forint – jutalomdíjat is kapott. Vörös Ferenc 1902. május 

12-én Selmecen kelt és az Országos Képtárba – vélhetően Kammerer Ernő igazgatónak51 – 

küldött levelében (7. kép) azt írta, hogy „Hálás köszönet Méltóságod elismerő becses soraiért 

 
44  Az Országos Magyar Szépművészeti Múzeum állagai III. rész új szerzemények 1. füzet. Budapest, 1914. 295. és SZM Irattár 505/1902. 
45  Magnificat i. m. 9., 144-146. 
46  Selmecbányai Hírlap, 22. (1912) 12. sz. 2. (márc. 24.) 
47  SZM Irattár 25/1902 
48  SZM Irattár 387/1902 
49  Az Országos Magyar Szépművészeti Múzeum állagai III. rész új szerzemények 1. füzet. Budapest, 1914. 295. 
50  SZM Irattár 399/1902 
51  Magyarország tiszti cím- és névtára, 21. (1902) 551. 
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… Ha a Méltóságod nagybecsű levelében foglalt finom kíméletességgel kifejezett kérdés tán 

anyagi díjazásra vonatkozik, úgy … hálás köszönettel vennék ilyen díjazást is. De sietek 

megjegyezni, hogy ilyennek híján is nagyon lekötelezve érzem magam Méltóságod soraival, s 

miként eddig, úgy ezen túl is a legnagyobb készséggel állok Méltóságod rendelkezésére s 

hiszem, hogy lesz még alkalom több becses tárgyról tudomást szerezni.” Ezt követően július 8-

án az Országos Képtár a következőkről tájékoztatta Vörös Ferencet: „Van szerencsém igazgató 

úr Őméltóságának maghagyásából 100, azaz egyszáz koronát oly kérelemmel megküldeni, 

miszerint a csatolt nyugtát a megjelölt helyen aláírni és postafordultával visszaküldeni 

kegyeskedjék.” Ez a 100 korona a képtárban november 14-én Vörös Ferencnek „a 2151. 

műtárgy körüli tevékenysége alkalmával felmerült költségei fejében elszámoltattatott”, 

ugyanakkor a nyugta aláírása elmaradt, amiért 1903. július közepén erélyesen (a jegyzői hivatali 

felettes belügyminiszteri utasítás kérésével fenyegetve) felszólították a mulasztás, az aláírás és 

visszaküldés pótlására a selmeci tb. főjegyzőt, mert ennek hiányában az illetékes minisztérium 

nem fogadta el a képtár elszámolását.52 

 

Vörös Ferencnek városvezető jegyzőként nemcsak az 1880 és 1918 közötti Selmecbánya vagy 

az ottani Bányászati és Erdészeti Akadémia (1904-től főiskola) – melynek erdészhallgatója és 

1875-től a diákélet magyarosítója is volt –, hanem a műkedvelő-műértő hazai és nemzetközi 

közönség is sokat köszönhet a Vizitáció-mentő selmeci küzdelmei miatt. Vörös Ferenc 120 

évvel ezelőtt, 1902-ben megírta, hogy „A Krause család vigasztalhatatlan és egy bujtogatójuk 

engem vádol azzal, hogy nem hagyták Bécsben, ahol már 1300 forintot (=vélhetően ennyi lett 

volna a hasznuk 800 helyett) ígértek nekik. Hát ebben igaza van neki, mert valóban én adtam 

neki a tanácsot, hogy Budapestre küldje, sőt saját költségemen vele is utaztam Budapestre a 

múlt nyáron (=1901) s felkísértem Pozsonyig, ahol vártam, hogy e képet elhozza esetleg az én 

igénybevételem mellett. No de majd csak megvigasztalom őket, mint ahogy engem 

megnyugtatnak Méltóságodnak nagyon szép szavai.”53 Ebből látható, hogy az Országos Képtár 

akkori vezetője, Kammerer Ernő igazgató nagyra értékelte Vörös Ferenc közcélú képmentő 

önzetlenségét. 

 

Két selmeci gyökerű író – Kosáryné Réz Lola (1892-1984) és Szitnyai Zoltán (1893-1978, a 

már említett Szitnyai József polgármester fia) – egyaránt megemlítette Vörös Ferencet (8a. 

kép). Szitnyai Zoltán szerint „a polihisztor és örök lelkesedésének tűzében lobogó Vörös Ferenc 

főjegyző, egyre-másra állította fel azokat az intézményeket, melyek a pánszlávizmus 

veszedelmével szemben egy nemes veretű patriotizmus egységének abroncsába fogták a 

háromnyelvű polgárságot.”54 Hasonlóan, de melegebb hangon írt róla Kosáryné is: „jó Vörös 

Ferenc bácsi, az örökifjú szívvel lelkesedő, örökké másokért élő, örökké ideális célokért 

rajongó öreg tiszteletbeli városi főjegyző”55 olyannyira idealista volt, hogy 1899-ben 

„Ideálista” címen Selmecen kiadott újságot56 és könyvtársorozatot (8b. kép) is szerkesztett. 

Kosáryné sorai alapján jól kirajzolódik az egykori selmeci jegyző személyisége is: „ott volt a 

városházán az öreg Vörös Ferenc. Hogyne hinnék a jó emberekben, mikor ismertem őt! 

Fehérszakállú kis öregember volt. Ide szaladt, oda szaladt mindig a más dolgában, sohasem a 

magáéban. Előkelő hivatalnok volt a városházán, de keserves gondok között élt mindig. 

Makacsul hitte, hogy lehet segíteni a szegény embereken. Makacsul hitte, hogy lehet segíteni 

Magyarországon. Makacsul hitte, hogy dicsőséges és boldog jövő vár reánk. Lenézték. 

Kinevették. Terhes volt az örökös koldulgatása. Mindig volt valami pártfogoltja, akinek a 

számára gyűjtött. Hol egy szegény vak ember, akinek helyet szerzett a vakok intézetében, csak 

az útiköltség kellett volna hozzá, hol egy szerencsétlenül járt bányamunkás özvegye, hol valami 

nyomorék gyermek.”57 Ehhez most már hozzátehetjük – folytatva a hosszú sort –, hogy: hol 

valami régi „Mária-kép”, vagyis a Vizitáció Magyarországon maradása volt a szívügye. 

 
52  SZM Irattár 505/1902 
53  SZM Irattár 505/1902 
54  Szitnyai Zoltán: Boldogtalan Szlovenszkó Szerencse fel! In. Budapesti Hírlap, 54. (1934) 152. sz. 11. (júl. 8.)  
55  Kosáryné Réz Lola: Szutor Katalin. In. Magyarság, 7. (1926) 229. sz. 2. (okt. 9.)  
56  https://nektar.oszk.hu/peldinfo_spring/peldinfo.htm?id=962658&language=hu&view=1 (letöltés: 2022.05.01.) 
57  Kosáryné Réz Lola: Furcsa emberek. In. Nemzeti Újság, 6. (1924) 81. sz. 3. (ápr. 6.)  

https://nektar.oszk.hu/peldinfo_spring/peldinfo.htm?id=962658&language=hu&view=1
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8. kép: Vörös Ferenc portréja és az általa szerkesztett „Ideálista” selmeci kiadvány (1900 k.) 

 

Vörös Ferenc nekrológjában – többek között – megemlítették, hogy „kívánságára a selmeczi 

(=Klopacska melletti) evangélikus temető olyan helyére temették, ahonnan az általa oly forrón 

szeretett hegyes tájékra gyönyörű kilátás nyílik.”58 Az ennek megfelelő – Kerpely Antal 

kohómérnök nyughelyével szemben állva és attól jobbra a második – sírhelyére59 (9. kép) ugyan 

már rátemettek, de ha arra járunk, hajtsunk fejet Vörös Ferenc emléke előtt is. Forduljunk meg 

(180 fokkal) e sírhelynél és nézzünk az ősi bányaváros felé, így rácsodálkozhatunk arra is, hogy 

a „szeretett hegyes tájékra gyönyörű kilátás nyílik”, valóban.  

 

 
9. kép: Vörös Ferenc egykori selmeci nyughelyére – a kép jobb oldalán – napjainkra rátemettek (2022) 

 

Dr. Fricz-Molnár Péter 

 
58  Turisták Lapja, 33. (1921) 1-2. sz. 8. 
59  https://www.virtualna-banska-stiavnica.sk/virtualna-stiavnica/evanjelicky-cintorin-nad-klopackou/plan&hrob=1885#info_virtualny_cintorin 
(letöltés: 2022.04.24.). Ebert András selmeci nyugalmazott muzeológusnak köszönöm a sírhely-azonosítást. 

https://www.virtualna-banska-stiavnica.sk/virtualna-stiavnica/evanjelicky-cintorin-nad-klopackou/plan&hrob=1885#info_virtualny_cintorin
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