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Atémával foglalkozó szak-
emberek között egyre in-
kább nõ azoknak a tábora,

akik úgy gondolják, a globális fel-
melegedés egyik alapvetõ oka az
ún. üvegházhatású gázok légkörbe
való kibocsátása. Az üvegházhatású
gázok közül nem a szén-dioxid
(CO2) az, amely a leghatékonyabb
az ún. üvegházhatás kialakításában,
hiszen azonos hatás eléréséhez pl. a
metánból (CH4) kisebb koncentrá-
ció jelenléte is elegendõ, mint a
szén-dioxidból. Ennek ellenére ez
az a gáz, amelybõl az emberi tevé-
kenység hatására a legnagyobb
mennyiség kerül a légkörbe. E meny-
nyiség nagyobb részét az energia-
termelõ szektor fosszilis tüzelõ-
anyagok elégetésével villamos
energiát elõállító erõmûvei emittál-
ják. Bár hazánk hosszú távú ener-
giastratégiájának kialakítása most
van folyamatban, annyi azonban
már most is tudható, hogy ebben
meg kell határozni azokat a prefe-
renciákat, amelyekhez aztán tartva
magunkat, alapvetõ célként mérsé-
kelhetõ az ország importfüggõsége
az energiahordozók tekintetében.
Európa számos országánál figyel-
hetõ meg, hogy törekszenek az
energiaforrások diverzifikálására.
Az EU állásfoglalása szerint ennek
egyik megoldása lehet, ha minden
tagállam igyekszik saját, egyedi
meglevõ erõforrásait a korábbitól

nagyobb részben bevonni az ener-
giatermelésbe. Ugyanakkor célként
jelöli meg azt, hogy 2050-re a villa-
mosenergia-termelõ szektor szén-
dioxid kibocsátása 0% kell hogy le-
gyen (forrás: Kaderják Péter,
ECHO TV, 2011. aug. 23.). Ezzel
egy idõben a széndioxid-kibocsátás
csökkentési kényszer az érintett
energetikai szektor valamennyi sze-
replõjét egy tisztább energiaterme-
lési megoldás technológiájának
megalkotására készteti.

Figyelembe véve a tényt, hogy
szerte Európában � így Magyaror-
szágon is � jelentõs barnaszén- és
lignittartalékok vannak a föld alatt,
amelyek mint primer energiahordo-
zók rendelkezésre állnak a követke-
zõ évtizedekre. Felhasználhatósá-
guk érdekében a széndioxid-befo-
gás, ha kell, szállítás és a hosszú tá-
vú tárolás mûszaki problémáinak
biztonságos megoldása egyre fonto-
sabb és sürgetõbb.

Észak-Amerikában és Európá-
ban, köszönhetõen a környezettuda-
tosság erõsödésének, számos olyan
megvalósíthatósági tanulmány szü-
letett, amely a szén-dioxid befogá-
sával, szállításával, besajtolásával
és tárolásával foglalkozik. Az angol
nyelvben a teljes folyamat jelölésé-
re a CCS (Carbone Capture and
Storage) betûszót használják. Ha-
sonlóan más mûszaki tárgyú rövidí-
tésekhez, ezt is széles körben hasz-

nálja Magyarországon a szaknyelv.
A teljes CCS-nek része a befogási
helytõl a tárolás helyéig történõ
szállítás, amely a lehetõ legalacso-
nyabb költség mellett, biztonságo-
san kell hogy megvalósuljon. A tü-
zelõanyag erõmûvi elégetésekor ke-
letkezõ nagy mennyiségû szén-
dioxid szállításának legolcsóbb
módja a csõvezetéki szállítás. A föld-
gáz és a kõolaj konvencionálisnak
nevezhetõ szállításához képest
azonban a szén-dioxid csõvezetéki
szállításakor számos új nehézséget
kell megoldani.

A szén-dioxid tulajdonsá-
gai

A szén-dioxid színtelen, szagta-
lan, szobahõmérsékleten és nyomá-
son gáz halmazállapotú anyag,
amelynek sûrûsége nagyobb, mint a
levegõé. Fizikai állapota � hasonló-
an más anyagokhoz � változik a
nyomás és a hõmérséklet függvé-
nyében. Cseppfolyósodása nyomás
hatására csak a kritikus hõmérséklet
alatt következik be. Azt a nyomást,
amelyet a kritikus hõmérsékleten
kell kifejteni ahhoz, hogy a csepp-
folyósodás bekövetkezzen, kritikus
nyomásnak nevezzük. Ha a kritikus
hõmérséklet fölött levõ szén-dioxi-
dot a kritikus nyomásnál nagyobb
nyomással nyomjuk össze, az anyag
homogén marad és ún. fluid állapot
jön létre. Ezt a folyadék- és gázhal-

A szén-dioxid biztonságos csõ-
vezetéki szállításának alapvetõ
kérdései ETO: 546+502+621+622.691

DR. LADÁNYI GÁBOR
egyetemi docens,
Miskolci Egyetem.

A szerzõ felhívja a figyelmet a nemzetközi szinten egyre elterjedtebben alkalmazott
CO2-likvidáláshoz kapcsolódó szállítási problémákra, áttekinti a CO2 jellemzõit, utal
a CO2-szállítás kockázati tényezõire és vázolja az optimális és szükséges megoldá-
sokat.
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mazállapot közötti átmeneti állapotot, amelyben az
anyag tulajdonságai nagyon hasonlítanak a folyadék
tulajdonságaihoz (pl. képes oldani más anyagokat)
szokás szuperkritikus állapotnak nevezni.

(A szén-dioxid kritikus hõmérséklete tkr = 31 °C és
kritikus nyomása pkr = 73,8 bar.) A folyadék és szuper-
kritikus állapotban való szállítás közös neve sûrûáramú
szállítás. Az erõmûvi tüzeléskor keletkezõ nagy meny-
nyiségû szén-dioxid szállításakor csak a sûrûáramú
szállítás jöhet szóba, mert gázhalmazállapotú szállítás
esetén ugyanazon nagyságú tömegáram szállításához
nagy csõátmérõk adódnak, ami gazdaságtalanná teszi
ezt a fajta megoldást. A szén-dioxid sûrû-
áramú szállításával kapcsolatban még
világviszonylatban is viszonylag kevés
tapasztalat áll rendelkezésre. Épp ezért a
szén-dioxid vezetékek és az üzemelteté-
sükkel kapcsolatos üzemzavarok és bale-
setek óvatosságra intik a vezetékek ter-
vezõit és üzemeltetõit.

Az általános mûködési körülmények
között üzemelõ, sûrû fázisú szállítást
végzõ csõvezetékekben a közeg nyomása
90 és 180 bar között van (szárazföldön kí-
vüli vezetékek esetében a maximális
nyomás eléri a 210 bart). A nagy nyomás
tehát egyrészt azért szükséges, hogy
megfelelõ biztonsággal fölötte legyen a kritikus
nyomásnak, így a terepviszonyoktól és az idõjárási kö-
rülményektõl függetlenül képesek legyünk fenntartani
az egyfázisú áramlást a vezeték teljes hossza mentén.
Másrészt optimalizálnunk kell a súrlódási nyomásvesz-
teséget. Az optimum megtalálása egyik alapfeltétele
annak, hogy a vezeték üzemeltetési költsége a lehetõ
legalacsonyabb legyen. A felsõ érték megválasztásánál
elsõsorban biztonsági, másodsorban gazdaságossági

megfontolások a meghatározóak. Szállítás elõtt gya-
korlatilag a légköri nyomáson levõ szén-dioxid nyomá-
sának növelése a kritikus állapotbeli értékig komp-
resszorokkal történik. De a folyadék halmazállapotú
közeg nyomásának további emeléséhez már szivattyú-
kat kell alkalmazni.

Az üzemeltetés során fellépõ kockázatok
A fosszilis tüzelõanyagok elégetésekor keletkezõ

szén-dioxid befogása után mindig tartalmaz olyan
egyéb anyagokat, melyek jelenléte problémát okozhat
szállítás közben. Ezen szennyezõdések közül jelentõs
szereppel bír a víz. Ahogy már említettük, a CO2 szu-
perkritikus állapotban is képes anyagok oldására, így
jelentõs mennyiségû vizet képes oldatba vinni. A CO2

vízoldó képességének alakulását láthatjuk a 2. ábrán,
amely az oldott víz mennyiségét ábrázolja a nyomás
függvényében, négy hõmérsékleten. A diagramból
megállapítható, hogy a gáz-folyadék halmazállapot-
változás után felugrik az oldási képesség, amely aztán
erõsen függ a folyadék hõmérsékletétõl, és mint látha-
tó, a nyomás növekedésével egyértelmûen növekszik a
CO2 ezen képessége, amelyre a kb. 4 °C feletti hõmér-
sékleten a nyomás már jelentõs befolyással van. Ez a
viselkedés eltér a földgázétól, amelynek csõvezetéki
szállításával kapcsolatban már komoly tapasztalattal
rendelkezünk. A csõvezetékben áramló CO2 és a benne
oldott víz mindaddig nem okoz problémát, amíg a víz
oldatban marad.

A vezeték bármely szakaszán azonban, ahol pl. az
állapotjelzõk változása miatt a víz kiválik, jelentõsen
megnõ a korrózió kockázata. A szén-dioxid és a benne
levõ szabad víz ugyanis erõsen korrodáló hatású keve-
réket alkot (ti. szénsavat). A nedves CO2 csõvezeték-
beni áramlásakor azonban nem csak a víz kiválása
okozhat problémát. Az állapotjelzõk vezeték menti vál-
tozásának hatására jég és hidrát is képzõdhet. Ezek fel-
halmozódása csökkenti az áramlási keresztmetszetet,
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1. ábra: A szén-dioxid fázisdiagramja

2. ábra: A szén-dioxid vízoldó képességének alakulása
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esetleg dugulást is okozhat. Az állapot kézbentartásá-
hoz szükséges, hogy a vezetékbe juttatott CO2 víztar-
talmát maximáljuk. A határ megválasztása szintén lé-
nyeges befolyással van úgy a beruházási, mint az üze-
meltetési költségekre. Ha a víztartalmat az indokoltnál
alacsonyabb szintre korlátozzuk, akkor olyan komplex
víztelenítõ berendezést kell alkalmazzunk a gázelõké-
szítõ üzemben, ami � ahogy már említettük � jelentõ-
sen növeli a költségeket. Az elõzõ bekezdésben elmon-
dottak miatt a még megengedhetõ víztartalmat a szállí-
tási nyomvonal mentén várhatóan fellépõ legalacso-
nyabb nyomásra kell megállapítani, és ügyelni kell rá,
hogy a vezetékben áramló gáz nyomása a környezeti
hõmérséklet csökkenésekor, de fõleg az áramlás köz-
ben fellépõ nyomásvesztesége folytán ne essen ezen
minimum alá. Ellenkezõ esetben a határnyomás alatti
szakaszon a víz kiválik. Ezt elkerülendõ, a meleg égövi
országokban üzemelõ vezetékek esetében a belépõ CO2

víztartalmát általában 1,3 g/nm3-ben maximálják.
Ezekben az országokban a környezeti hõmérséklet rit-
kán esik 6 °C alá. Ettõl szigorúbb elvárásoknak kell
hogy megfeleljen az a gázelõkészítõ üzem, amely mér-
sékelt égöv alatt futó vezetéket szolgál ki, mivel ezek-
ben az országokban 6 °C-tól jóval alacsonyabb hõmér-
sékletek is elõfordulnak. Ilyen esetben általában 0,5
g/nm3 az a határérték, amely alatt kell hogy legyen a
CO2 víztartalma, mielõtt a vezetékbe juttatják.

Volt már szó az áramlási keresztmetszetet csökkentõ
hidrátképzõdésrõl, melynek veszélye � hasonlóan a
szénsavképzõdéshez � a közeg lokális állapotjelzõitõl
és víztartalmától függ. De míg a hidrát kialakulásának
a közeg magas nyomású állapotában van nagyobb va-
lószínûsége, addig a korróziót okozó szénsav kialaku-
lása az alacsonyabb nyomású szakaszokon várható.

Egy vezetékben a kontrollálatlanul lezajló nyomás-
csökkenés és a vele járó hõelvonás az ott levõ szén-dio-
xid jelentõs részének fázisátalakulását okozhatja. A hû-
tés hatására szilárd halmazállapotúvá váló szén-dioxid
(szárazjég) felgyülemlik, általában a vezeték valamely
lokális mélypontján. Ha elegendõ idõ áll rendelkezésre,
az ez alatt lezajló hõfelvétel hatására a közeg lassan
visszaveszi a gázhalmazállapotot. Ha azonban a hõbe-
vitel � pl. az újra meginduló szállítás folytán � forszíro-
zott, akkor nagy a valószínûsége, hogy a vezeték egy
szakaszán túlnyomás lép fel, ill. nyomás-instabilitás
alakulhat ki. Ennek oka, hogy az érkezõ közeg, mint je-
lentõs hõforrás hatására a szilárd szén-dioxid szubli-
mál, ami gyors nyomásemelkedést okoz a vezeték érin-
tett szakaszán.

A nyomás gyors csökkenésekor kialakuló szilárd fá-
zisú CO2 egyéb problémát is okozhat, mivel a szárazjég
hõmérséklete -78 °C. Nagy a veszélye, hogy ilyen ala-
csony hõmérsékleten a csõvezeték anyaga metallurgiai

átalakulást szenved. Ezáltal csökken a teherbíró-képes-
sége, és olyan hatások, mint pl. a korrózió miatti
anyag-elvékonyodás, vagy valamilyen helyi igénybe-
vétel, pl. egy földmunkagép okozta sérülés, könnyen
elindíthatnak egy törési folyamatot. Súlyosbítja a hely-
zetet, hogy az alacsony környezeti hõmérséklet növeli
az esélyét annak, hogy a törési folyamat ún. ridegtörési
mechanizmussal megy végbe. Ilyen esetben nem ritka,
hogy a kilométert is meghaladja a keletkezõ repedés
hossza a vezeték érintett szakaszán.

A vezeték kisebb sérülésekor fellépõ szivárgás ese-
tén a levegõnél nagyobb fajsúlyú CO2 a talaj közelé-
ben, általában a domborzat természetes mélyedéseiben
gyûlik össze. Mivel nem éghetõ � hiszen tûzoltásra is
használjuk �, a kiszökött gáz berobbanással nem
fenyeget. Az élõlényekre és így az emberre akkor jelent
komolyabb veszélyt, ha a koncentrációja annyira meg-
emelkedik, hogy a belélegzett levegõ oxigéntartalma
már nem elégséges a normál életfunkciók ellátásához.
Tehát fokozott elõvigyázatosságra akkor van szükség,
ha a vezeték lakott terület közelében sérül meg. Így
hasonlóan a földgázszállító vezetékekhez � mivel a
CO2 szagtalan � szóba jön a csõvezetékbe táplált gáz
szagosítása.

Az alkalmazott anyagok megválasztása
A szén-dioxid sûrûáramú szállításában használt be-

rendezések elemeit fokozott gondosság mellett kell ki-
választani. Azokon a helyeken, ahol az állapotjelzõk
változása miatt nagy valószínûséggel lehet számítani a
szénsav tartós megjelenésére, indokolt rozsdamentes
acélt használni. Mivel a rozsdamentes acélból készült
elemek ára többszöröse a közönséges szénacélból vagy
valamilyen alacsony ötvözöttségû acélból készült ele-
mekének, ezért kizárt, hogy nagy távolságú szállítá-
sokra a teljes vezeték rozsdamentes acélból készüljön.
Ez egyben azt is jelenti, hogy a biztonság érdekében
egy átlagos acél anyagú vezeték üzemeltetése során � a
földgázvezetékekhez képest � fokozott karbantartási
igénnyel kell számolni. Illetve azt is, hogy a vezeték
várható élettartama rövidebb lesz ahhoz képest, mint ha
nem szén-dioxidot szállítana. Az élettartambecslés
alapja a korróziós sebesség ismerete. Ehhez számos se-
gítséget találunk a nemzetközi szakirodalomban [3].
Már használható szoftverek is hozzáférhetõk, ezek se-
gítségével jól becsülhetõ egy vezeték élettartama.

Emellett különösen fontos a tömítések anyagának
helyes megválasztása is. A rugalmas tömítõ anyagok
ismert tulajdonsága, hogy robbanásszerû dekompresz-
szió esetén könnyen sérülhetnek. Ilyen hatás pedig je-
lentkezhet a folyékony vagy szuperkritikus halmazálla-
potban levõ szén-dioxidot szállító vezetékeknél is.
A normál üzemû szállítási idõszakban a szuperkritikus
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közeg behatol a tömítõ anyag mikroméretû pórusaiba,
ami mindaddig nem jár veszéllyel, amíg a vezeték a
tervezett nyomás alatt van. Ha azonban valamilyen ok-
ból a nyomás gyorsan csökken � pl. üzemzavar miatt �,
a tömítõ anyag pórusaiba zárt közeg is expandálni pró-
bál. A tömítés sérülésének veszélye akkor áll fenn, ha a
nyomásesés robbanásszerû és ezért olyan gyors, hogy
azt a pórusokba zárt CO2 nem képes követni. Így a tö-
mítés anyagára egy repesztõ hatást fejt ki, amely mara-
dandóan károsítja a tömítést. Az elmondottak miatt elõ-
fordulhat, hogy egy üzemzavar miatt lefúvatásra kény-
szerült vezetéket újra nyomás alá helyezve, sérülések
megjelenését tapasztaljuk a tömítésekben.

Következtetések
A szerzõ tudomása szerint egyelõre nincsenek általá-

nosan elfogadott irányelvek vagy ajánlások, amelyek
kifejezetten a szén-dioxid sûrû áramú szállítására vo-
natkoznának. Ezért komoly kihívás ötvözni a meglevõ,
de más anyagra vonatkozó szabványok ajánlásait a
napjainkig, a szén-dioxid-szállítás területén megszer-
zett gyakorlati tapasztalatokkal.

Ha egy tervezett vezeték nyomvonala lakott terület
közelében halad el, ez emelt szintû kockázatot hordoz
a lakosság számára. Ezért úgy a tervezés, mint az üze-
meltetés szakaszában elvárható a fokozott elõvigyáza-
tosság, ami mindkét szakaszban komoly ipari tapaszta-
lattal rendelkezõ szakembergárda alkalmazását igényli.
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Avilág és így Magyarország
egyre nagyobb energiaigé-
nye arra kényszerít minden

országot, hogy a területén található
primer energiaforrásokat feltárja és
minél nagyobb hatékonysággal azo-
kat kitermelje. Ezen összefoglaló-
ban csak a gázforrásokkal, gáztele-
pekkel foglalkozunk. Magyarország
gázigényére jellemzõ, hogy például
2012. február 6-án a napi gázfo-
gyasztás 75.106 m3 volt, amit a kö-
vetkezõ forrásokból biztosítottak:
hazai termelés 10,67%, hazai keres-
kedelmi tárolók és a stratégiai táro-
ló kereskedelmi része 49,60%, nyu-
gati behozatal 18,13% és keleti be-
hozatal 21,60%. A hazai, nyugati és
keleti behozatal a hazai termelés
21,17%-a, a keleti és nyugati be-
hozatal pedig 78,83%-a. Ha ehhez
még hozzátesszük, hogy az éves
gázigény ~14.109 m3 (ebbõl a hazai
termelés ~3.109), akkor egyértelmû,
hogy parancsolóan kell keresnünk
új gáztelepeket (ha vannak ilyenek),
és a már ismerteket (mûvelteket)
pedig még jobb hatásfokkal kell ter-
meltetni.

Ugyanakkor tudnunk kell, hogy a
kisebb mélységekben lévõ jobb tá-
rolókõzet-tulajdonságokkal bíró
gázelõfordulásokat zömmel már
feltárták, mûvelik, termelésbe állí-
tották. Másrészt nagyobb mélysé-

gekben, rosszabb tárolótulajdonsá-
gokkal bíró gáztelepeket (tömött
gáztelepek, tight sand gas) csak
kezdték feltárni, ipari készletük
megállapításához, termelésbe állítá-
sukhoz, ill. mûvelésükhöz kevés in-
formációval, lehetõségekkel, ta-
pasztalattal és elméleti-gyakorlati
felkészültséggel rendelkezünk. En-
nek megfelelõen napjaink igen ak-
tuális feladata a tömött gáztelepek
sajátságaival foglalkozni, hogy le-
hetõségünk legyen megalapozni
azok mûvelését.

Tömött homokkõben lévõ
gáztelepek tárolókõzeté-
nek alapvetõ sajátságai

Elsõként talán érdemes leszögez-
nünk, hogy tömött tárolókõzetrõl
akkor beszélünk, ha a kõzetszem-
csék közötti tér alkotta ún. pórusos
tárolótérben lévõ kapilláris csator-
narendszer (pórusnyakak) zömmel
mikro- és nano-
méter méretû
(1. ábra).

Természetesen
a csatornarend-
szerben lehetnek
mikrométerné l
nagyobb pórusok
is, sõt repedések,
repedésrendsze-
rek is, amelyek

nagymértékben elõsegítik ilyen
rendszerekben a gáz áramlását.

A pórusméretek alapvetõen meg-
szabják a tárolókõzet porozitását is,
ami rendszerint 2�8% intervallum-
ba esik. A porozitás mellett a kõzet
áteresztõképességét (permeabilitá-
sát) is megszabja a pórusméret,
ill. annak az eloszlása. Míg az
ún. normál (szokványos) gáztele-
pek kõzetének áteresztõképessége
10.10-2�1,5 µm2 tartományba esik,
addig a tömött gáztelepek kõzeténél
ez az érték csak 10.10-9�100.10-6

µm2. Az áteresztõképesség ilyen kis
értéke (ami kis pórusméretekkel jár
együtt) miatt a földgáz (fõleg me-
tán) térfogatárama még nagy dep-
resszió (nyomásgradiens) mellett is
kicsi. További kitermelési problé-
mát jelent, hogy a nanométer mére-
tû póruscsatorna fala és a benne
áramló gázmolekulák közötti köl-
csönhatás olyan erõs, hogy a szén-
hidrogéniparban elterjedten haszná-
latos Darcy-törvény klasszikus for-
májában nem használható, így a

A tömött gáztároló kõzetekben
létrehozott gázáramlás speciális
jellegének vizsgálata

ETO: 550+552+622
DR. TÓTH JÁNOS
tudományos tanácsadó
Miskolci Egyetem
Alkalmazott Földtudományi
Kutatóintézet,
OMBKE-tag.

A szerzõ a cikk bevezetõjében utal a nem konvencionális készletek várható és el-
kerülhetetlen jövõbeli szerepére. Vázolja az ilyen típusú tárolókõzetek speciális jel-
lemzõit, és áttekintõ összefoglalást ad az ilyen tároló szerkezetek esetén alkalmazott
nemzetközi gyakorlatban ismert hidraulikai számításokról, valamint ezek alapján al-
kalmazható telepviszonyokra alkalmas áramlási modellrõl. Bemutatja a hazai tömött
tárolókõzetekben alkalmazható petrofizikai adatok korrelációs számítási egyenleteit.

1. ábra: Pórusméret-eloszlás tömött tárolókõzetben
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kõzetfelületen adszorbeált gázdiffúzió leírására más
törvény szükséges.

A tömött gáztelepek kõzetének pórusfelületén az ad-
szorpció miatt a gázmolekulák kötöttek és részben �fe-
dettek� lehetnek kerogénnel, ami további gázmolekula-
megkötéssel, ill. majd gázdiffúzióval jár. Mindezek
alapján tehát a Darcy-törvény szerinti nyomásgradiens
okozta áramláshoz a koncentráció okozta áramlást a
Fick-törvény szerint kell szuperponálni. Ilyen megfon-
tolások alapján a tömött kõzetekben a gázáramlás me-
chanizmusa lehet: nyomással hajtott folytonos, siklásos
áramlás, átmeneti áramlás és Knudsen-féle diffúziós
áramlás.

Az adott telepnél feltehetõleg a pórusok víztelítettsé-
ge az ún. egyensúlyi víztelítettségnél (adott telepviszo-
nyokon a tapadó víztelítettség) kisebb, gyakran víz
nincs is jelen. E kérdés vizsgálata nagy körültekintést,
komplex teleptani, fizikai-kémiai és rezervoármecha-
nikai analízist követel meg.

Elméleti alapok
A tömött tárolókõzetek alapparamétereit az [1, 2, 4, 6]

alapján értelmezzük és foglaljuk össze. A tömött gázte-
lepekben az effektív pórusnyak sugara összemérhetõ �
azonos nagyságrendbe esik � a gázmolekulák átlagos
szabad ütközési úthosszával, ezért a gázmolekulák
�siklanak� a pórus fala mentén. Ennek következtében a
siklási áramlásra egy látszólagos gázpermeabilitás (ka)
határozható meg, amely nagyobb érték, mint amit
ugyanazon kõzeten az egyfázisú folyadékáramlásra
kapnánk. Történelmileg Klinkenberg (1941) vezette be
az effektív gázpermeabilitás �siklás� korrekcióját fo-
lyadékekvivalens permeabilitás (k∞) név alatt használ-
va a �b� �gázsiklási� tényezõt:

, (1)

a �b�-siklási tényezõt egy adott kõzetre kísérleti méré-
sek adataiból határozzuk meg. A mért effektív gázper-
meabilitás (ka) értékeit ábrázoljuk az (1/p) áramlási át-
lagnyomás reciprokának függvényében, és a kapott li-
neáris függvény iránytényezõje lesz a �b� siklási ténye-
zõ. Ha nagy nyomáson a gázmolekulák átlagos szabad
ütközési úthossza kicsi, akkor a siklási tényezõ elha-
nyagolható. Klinkenberg általában feltételezte, hogy a
�b� siklási tényezõ állandó, de a késõbbi vizsgálatok
kimutatták, hogy az áramlási nyomás növekedésével ez
a tényezõ is nõ. Turgay Ertekin 1986-ban kidolgozott
és közzétett módszere feltételezte, hogy a tömött kõze-
tekben a koncentráció- és a nyomásmezõ (kettõs me-
chanizmusú áramlás) együtt hat és határozza meg a
gáztranszportot. A Darcy-törvény a nyomásmezõ indu-
kálta áramlást írja le, a Fick-törvény pedig a pórus fala

mentén a gázsiklás eredményezte koncentráció-mezõ
indukálta áramlást. Így a látszólagos Klinkenberg-féle
ún. �dinamikus� siklási tényezõ egyfázisú és többfázi-
sú áramlásra

, (2)

ahol cg � a gáz kompresszibilitása, 1/Pa,
µg � a gáz viszkozitása, Pa.s,
D � a gáz diffúziós tényezõje (m2/s) az alábbi

egyenletbõl számítható:

.

Mint látható, ez a siklási tényezõ már függ a gáztelep
nyomás-koncentráció mezõjétõl, többfázisú telepnél
pedig még a telitettség mezõtõl is. A látszólagos, vagy
effektív gázpermeabilitás így már a dinamikus siklási
tényezõt figyelembe véve számítható:

. (3)

A (3) egyenletben figyelembe vett (2) egyenlet sze-
rint a látszólagos permeabilitás függvénye a nyomás-
nak�hõmérsékletnek�összetételnek, a gázkompresszi-
bilitásnak és a gázviszkozitásnak, míg a D-diffúziós té-
nyezõ feltételezésünk szerint csak a nyomás függvé-
nye.

Javadpour (2009) és Civan (2010) módszert adtak a
látszólagos gázpermeabilitás és a Knudsen-szám (Kn)
összefüggésére:

(4)

ahol

, (5)

λ � a gázmolekulák átlagos szabad ütközési
úthossza (m),

Rh � a pórusnyakak hidraulikus sugara (m),

, (6)

p � abszolút gáznyomás (Pa),
Rg � 8314 J/kmol/K univerzális gázállandó,
T � abszolút hõmérséklet (K),
M � molekulatömeg (kg/kmol),

, (7)

τh � totuozitási tényezõ = , (8)
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Lh � hidraulikus kõzethossz (m),
L � a kõzet hossza (m).

Ha fennáll Kn<<1, akkor a (4) egyenlet helyett
írható:

. (9)

Az (1) és a (9) egyenletet egyenlõvé téve, írható

. (10)

Vegyük figyelembe a (6) és a (7) egyenleteket is,
akkor írható

, (11)

ahol

, vagy , (12)

ahol b � Pa.m, µ � Pa.s és M�kg/kmol.

Az 1. táblázatba foglaltuk a (12) egyenletbõl számít-
ható β/µ értékeket néhány gázra, adott homokkõ típusú
kõzetre, ill. M függvényében az 2. ábrán bemutatjuk.

A (10) � (12) egyenletek átrendezésével a Kn Knud-
sen-számra felírható:

. (13)

A Knudsen-szám és a nyomás függvényében a tö-
mött tárolókban a gáz áramlási tartományait a
3. ábrán mutatjuk be, mely szerint, ha

Kn<0,01, akkor a gázáramlás jellege folytonos
áramlás,

0,01<Kn <0,1 siklásos áramlás,
0,1<Kn<10 átmeneti áramlás,

Kn>10 Knudsen-áramlás.

Az áramlási modell
Az elõzõekbõl következik, hogy a tömött homokkö-

vekben lévõ gáztelepekben a gáz áramlása a Darcy-tar-
tományból (nincs gázsiklás) átléphet a siklásos, majd
az átmeneti tartományba, majd olyan tartományba,
amelyben a pórus fala közelében lévõ molekulák már
nem mobilisak, és ez a szignifikáns hatás jelentkezik a
gáztranszportban. A [2, 3, 5, 6, 8] szakirodalom alapján
foglaltuk össze a tömött gáztárolókban létrejövõ gáz-
áramlást leíró összefüggéseket.

Egy �A� keresztmetszeti területû csövön átáramló
gáz �q� térfogatárama

(14)

ahol v az áramlási sebesség.

Ha a gázmolekulák kölcsönhatásából eredõ viszkó-
zus erõ kontrollálja az áramlást, akkor a Hagen-Poi-
seuille modell írja le a csõben a gáztranszportot, a po-
rózus kõzetekben a gázáramlást pedig a Darcy-törvény.
Kör keresztmetszetû csõre a Hagen-Poiseuille modell
szerinti áramlási sebesség

(15)

ahol r � az áramlás számára nyitott felület sugara,
µ � a viszkozitás,
p � a nyomás,
x � a keresztmetszet normálisának iránya.

Gáz Molekula- Viszkozitás ββ ββ/µµg,
tömeg, (1 atm és Pa.m m/s
kg/kmol 298 K),

Pa.s
Metán 16,04 1,087E-05 7,58E-03 6,972E+02
Etán 30,07 9,010E-06 4,59E-03 5,092E+02
Hidrogén 2,0159 8,845E-06 1,74E-02 1,967E+03
Hélium 4,0026 1,985E-05 2,77E-02 1,395E+03
Nitrogén 28,01348 1,781E-05 9,39E-03 5,272E+02
Levegõ 28,9586 1,842E-05 9,55E-03 5,185E+02
Szén-dioxid 44,0095 1,503E-05 6,32E-03 4,205E+02

1. táblázat

2. ábra

3. ábra



Másrészt a Darcy-törvény szerint az áramlási
sebesség

(16)

ahol k0 � a valódi gázpermeabilitás.

A Beskok-Karniadakis áramlási modell írja le a gáz-
sebességet kör alakú csõben a folytonos (nem siklásos),
siklásos, átmeneti áramlás és a molekulák szabad áram-
lási tartományokra

(17)

ahol Kn � a Knudsen-szám, amely:

(18)

α � ritkulási tényezõ,
b � siklási tényezõ,
λ � a gázmolekulák átlagos szabad

ütközési úthossza.

A (15)�(17) egyenletek kombinálásával a Beskok-
Karniadakis modellel számítható áramlási sebesség
egy kapilláris méretû csõre

(19)

ahol a csõ valódi permeabilitása

(20)

Összehasonlítva a (16) és a (19) egyenleteket,
bevezetjük a �k� látszólagos permeabilitást és �ξ� kor-
rekciós tényezõt, írható:

(21)

(22)

(23)

Itt, ha Kn = 0, akkor a pórus falának a hatása elha-
nyagolható és a látszólagos permeabilitás az abszolút
permeabilitással azonos. Másrészt a nagyobb Knudsen-
szám azt mutatja, hogy a gáztranszport nem a siklás-
mentes (Darcy) áramlási tartományba esik. Ekkor a
(21) egyenlet igaz, mely szerint a látszólagos (effektív)
permeabilitás határozza meg az áramlást.

Az �α� ritkulási tényezõ Beskok-Karniadakis szerint

(24)

Civan által javasolt összefüggés pedig:

(25)

ahol (26)

ha α=0 és b= -1 a siklási tartományban, akkor

(27)

Akár a (24), akár a (25) egyenletet nézzük, azok
használata nehézkes, ezért a gyakorlat számára megfe-
lelõ pontosságú közelítõ egyenlet:

és A>0, B>0, (28)

amely egyenlet α0 = 1,358 vagy α0 = 1,205 értékek
mellett az alábbi korrelációs egyenleteket adják:

log(1,358/α�1)=-0,365log Kn-0,7011, (29)
vagy

log(1,205/α�1)=-0,365log Kn-0,7011, (30)

ahol A = 0,199 és B = 0,365.

A Beskok-Karniadakis modell a diffúziós áramlásra
alkalmazva, amikor a permeabilitási korrekciós ténye-
zõt módosítjuk

. (31)

Ezen egyenletben az elsõ két tag mutatja azt a kor-
rekciót, amely a nem siklásos áramlásra vonatkozik,
amikor Kn ≤ 0,1, ekkor közelíthetõ:

(32)

(33)

A (30), ill. (32) egyenletek alapján az α = f(Kn)
függvény látható a 4. ábrán.
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4. ábra: αα változása a Knudsen-számmal
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A (31) és (32) egyenletek összevonásával kapjuk:

(34)

A (31)�(34) egyenletek alapján meghatározott
ξ = f(Kn) függvényt mutatja az 5. ábra.

Ha Kn < 0,1, akkor a második nagyságrendnél na-
gyobbak elhanyagolhatóak a folytonos és a siklásos
áramlási tartományban. Csak az elsõ hatványú tagot
használva, írható

(35)

Az átlagos szabad ütközési úthossz Guggenheim
szerint:

, (36)

reális gázra pedig

. (36a)

A Knudsen-diffuzivitás pedig:

, (37)

az áramlási sebesség ideális gázra

(38)

ahol R � univerzális gázállandó,
T � hõmérséklet,
Mw � moltömeg.

A tömegfluxusra m pedig írható:

(39)

Ha a pórusos rendszerben kerogén is van, amely a
tároló telepviszonyai között gázmolekulákat adszor-
beált és ebbõl az állandónak vett telep hõmérsékletén a

nyomás csökkenése alatt gázmolekulák lépnek ki diffú-
zióval, akkor ennek hatását is figyelembe kell venni.
A gázáramlás a mezo/makropórusos kõzet (vagy annak
az organikus részében) rendszerben történik, akkor
annak modellezése a dinamikus gázsiklási tényezõre
épült transzport egyenlettel írható le. Ha feltételezzük,
hogy a gáz adszorbeált állapotban van a mikropóru-
sokban lévõ organikus anyagban (kerogén) és a gáz-
transzport a pórusokon át a Fick-törvény által meghatá-
rozott � akkor a modell matematikai leírása általánosan
az alábbi:

(40)

A (40) egyenlet 2�D tömött tárolókban állandónak
vett pórustérfogatban (Vbφ) a gázáramlás leírása.
A �qm� a mikropórusokban lévõ szerves anyagból dif-
fúzióval a mezo/makropórusokba lépõ gázfluxus,
amely hozzáadódik a már ott áramló gázfluxushoz, a
�Bg� a gáz teleptérfogat tényezõje, a Kg = k∞/ka a di-
menzió nélküli permeabilitás arány, a �qsc� pedig a gáz-
kút hozama. A (40) egyenlet a pszeudo-állandó állapot
egyszerû közelítése, amelynek megoldása numerikusan
történik.

Webb és Pruess (2003) áramlási modellje a Fick-tör-
vény kiterjesztése, amely szerint adott gáz i-kompo-
nens moláris fluxusa, Ni mol/m2 s

, (41)

ahol Di,k � a Knudsen diffúziós tényezõ.
Ezen egyenlet megoldása is numerikusan történhet.

Hidraulikusan repesztett tömött tárolóban a gázáram-
lás leírása még egy fokkal bonyolultabb lesz. Legyen a
repedés fél hossza �Lf�, a telep vastagsága pedig �h�,
ekkor a repedés teljes felülete 4Lfh. E felületeken át fog
a gáz belépni a repedésbe, és onnan pedig a kútba.

Induljunk ki a diffúzivitás egyenletébõl T = állandó
mellett:

, (42)

ahol a ct � a teljes rendszer izotermikus kompresszibili-
tása.

Vezessük be a (42) egyenletbe az alábbi pszeudo-
nyomás függvényt

(43)

(44)

ahol p0 � a normál állapot nyomása.

5. ábra: ξξ-tényezõ változása a Knudsen-számmal



www.ombkenet.hu * BKL Kõolaj és Földgáz, 145. évfolyam, 2012/2. szám10

Feltesszük, hogy a paraméterek csak az idõtõl és
nyomástól függenek, ct pedig a nyomásváltozás alatt is
állandó. Így átírható a (42) egyenlet:

(45)

ha feltesszük, hogy folytonos a gázáramlás (nincs sik-
lás), akkor a permeabilitás is állandó. A határfeltételek:

(46)

ahol pi � a kezdeti telepnyomás,
x � a repedés felszíne,
TR � a telephõmérséklet,
Tsc � normál állapot hõmérséklete,
Psc � normál állapot nyomása,
qg � térfogati gázáramlás sebessége = állandó.

A siklási áramlási tartománytól eltérõ tartományokra
a (43) egyenlet helyett:

és (47)

. (48)

Ekkor a (42) egyenlet:

és (49)

a határfeltételek:

t=0 , (50)

A (45) és (46), valamint a (49) és (50) egyenletek
dimenziónélküli megoldása:

. (51)

Hazai tömött homokkõtárolók petrofizi-
kai adatainak korrelációs egyenletei

A hazai ismert földgáztelepek és reménybeli földgáz-
telepek N2 gázzal mért petrofizikai paraméterei között
meghatározott korrelációs függvényeket az alábbiakban
mutatjuk be [7]. A felsorolt összefüggések kiindulásul
szolgálhatnak a hazai tömött homokkõ-gáztárolókban
létrehozott gázáramlások modellszámításaihoz.

Szokványos gáztelepeknél:
� Porozitás-kõzetsûrûség:

(52)

� Abszolút gázpermeabilitás � porozitás:

(53)

� Klinkenberg tényezõ:

b = 1,6612(k∞/φ)-0,5887 , (54)

� Formáció ellenállás tényezõ:

F = 165,2961k∞
-0,0982, vagy F = 37,33φ-0,467 (55)

� Átlagos pórus-sugár (Hg-kapillárisnyomás-mérés

alapján): (56)

ahol φ � tört, ρT � g/cm3, k∞ � mD, ra � µm.

Tömött gáz- és reménybeli telepekre 276 db kõzet-

minta adatai alapján:

� Klinkenberg-tényezõ (6. ábra):

b = 1,35978(k∞/φ)-0,5, (57)

� Klinkenberg-tényezõ Civan (2010) szerint

N2 gázra elméletileg:

b = 2,97254(k∞/φ)-0,5, (58)

� Abszolút gázpermeabilitás � porozitás (7. ábra):

ln k∞ = -9,21034+65,91φ, (59)

� Átlagos pórussugár

(Hg-kapillárisnyomás-mérés alapján) (8. ábra): (60)

6. ábra: Klinkenberg b-tényezõ változása a (kabs/φφ)-0,5 paraméterrel

7. ábra: Abszolút permeabilitás változása a porozitással
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� Tapadó víztelítettség (egyensúlyi víztelítettség)
(9�10. ábra):

Swi = 0,9956-1,5596φ
vagy
Swi = 0,7064-0,03452 ln k∞, (61)
ahol b � bar, φ � tört, k∞ � mD, ra � µm, Swi � tört.

Köszönetnyilvánítás
Az elméleti tanulmány és a hozzá kapcsolt hazai

adatok feldolgozása a TÁMOP�4.2.01.B�10/2/KONV-

2010�0001 projekt részeként � az Új Magyarország
Fejlesztési Terv keretében � az Európai Unió támoga-
tásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásá-
val valósult meg.
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Nemzetközi Olaj- és Gázipari Konferencia és Kiál-
lítás, Siófok, 2011. szeptember 14�16.

[3] Civan, F.: A triple-mechanism fractal model with
hydraulic dispersion for gas permeation in tight re-
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8. ábra: Az átlagos pórustorok sugarának változása a (kabs/φφ)0,5
paraméterrel

9. ábra: Az �elméleti� tapadó víztelítettség változása a porozitással

10. ábra: Az �elméleti� tapadó víztelítettség változása az abszolút per-
meabilitással

DR. JÁNOS TÓTH: ANALYSIS OF SPECIAL CHARAC-
TERISTICS OF GAS FLOW GENERATED IN TIGHT
GAS SOURCE ROCKS

In the introduction of the article, the author refers to the
expected and unavoidable future role of un-conventional
reserves. Then he outlines the specific parameters of the rele-
vant rock formations and provides a summary on hydraulic
calculations applied for such reservoirs and structure in the
international practices, and the drainage model that can be
successfully applied onto such reservoir engineering condi-
tions. On this basis he presents the calculation equations for
the petrophysical data that can be applied in the domestic tight
reservoirs.
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A19. század második felé-
ben, miután a magyaror-
szági kõolaj-elõfordulások

a közfigyelem elõterébe kerültek,
1888-ban Máramarosban az Iza-
völgyben Izaszacsalon (Sãcel), Fel-
sõszelistyén (Sãliºtea de Sus) és
Dragomérfalván (Dragomireºti)
Sarg Károly, valamint Diener
Károly és társa, J. P. Clomoly iza-
szacsali és lovag Wybranowsky
Lajos dragomérfalvai gondnokok
irányítása alatt folytattak kõolaj- és
bitumenbányászatot [1/1888].

1896-ban, amikor Magyarország
kõolajkutatása már Böckh János

irányítása alatt folyt, az Iza-völ-
gyében szintén két területen folyt
szénhidrogén-kitermelés és -kutatás.
Schmidt Lajos képviseletében a
bécsi Károly Mária, Diener Károly
és Szarvasy Ferenc tulajdonában lé-
võ területen, ahol 104 q ásványola-
jat termeltek, valamint Drágos János
képviseletében a bécsi Sarg Károly
tulajdonában lévõ területen [1/1896].

1911 után úgyszintén két terüle-
ten folyt szénhidrogén-kutatás és
-kitermelés, a Diener Károly tulaj-
donában lévõ 180 466 m2 területre a
londoni alapítású Magyar Kárpáti
Petróleum Rt. kapott koncessziót,
amelynek Perényi Zsigmond báró, a
londoni Ive Thomas Jemes ésMassy
Percy Hugh Hamon, a bécsi Frankl
Egon és az izaszacsali Weiss John
Arthur volt igazgatósági tagja, amit
az utóbbi bérelt [5]. A másik terüle-
ten, ahol két olajkútnál 11 munkás
dolgozott, Brachfeld Imre és Hirsch
Jakab a Petroleum-Bergbau Syndi-
cates in Izaszacsal (Iza-völgyi Pet-
róleum Bányaszindikátus) képvise-
letében kutatott, aminek igazgatója
Weiss John Arthur, mûszaki vezetõ-
je Dilley George és a fúrómester
K. Kozlovszky volt [1/1910]. A kor-
mány 1911-ben elfogadta Böckh
Jánosnak azt az 1908-ban tett javas-
latát, hogy Magyarországon a kõ-
olajkutatások állami kezelésbe ke-
rüljenek. Így 1914-ben Izaszacsal,

Felsõszelistye, Dragomérfalva, Jód
és Izakonyha határait átfogó egész
területen Picker Ferenc igazgató és
Székely József mérnök irányítása
alatt a Magyar Kárpáti Petróleum
Rt. folytatott kutatást, valamint kõ-
olaj- és bitumenbányászatot, ahol
Piltz Mihály volt a fúrómester
és Dragomérfalván Cholonocosky
Zsigmond volt az üzemvezetõ
[1/1914]. Késõbb a kormány meg-
bízásából addig, míg Magyarország
el nem vesztette Máramaros terüle-
tét, az Iza-völgyében is az Anglo-
Persian Oil Company végzett kuta-
tásokat, aminek eredményeként a
kilátások igen kedvezõek voltak, és
1915-ben már több mint 50 000 ko-
rona értékû szénhidrogén került ki-
termelésre. Az I. világháború miatt
azonban ezeken a területeken a ki-
termelés félbeszakadt.

A trianoni békeszerzõdés utáni
években a román hatóságok nem
sokat költöttek az Iza-völgyében
szénhidrogén-kutatásra, így az it-
teni kutatómunka 1927-re már tel-
jes érdektelenségbe fulladt, és né-
hány évig így is maradt [2]. Az
1940 utáni Iza-völgyi szénhidro-
gén-kutatásokról pedig egy másik
cikk már részletesen beszámolt.

A II. világháborút követõ évek-
ben, évtizedekben, miután Márama-
ros egy részét az Iza-völgyével új-
ból Romániához csatolták, az itteni

Néhány adat Izaszacsal kõolaj-
bányászatáról

ETO: 622.323+ 622.324

RÉTHY KÁROLY
okl. geológus,
ny. fõgeológus,
OMBKE- és MFT-tag.A szerzõ részletesen bemutatja az izaszacsali olajtermelés több mint 100 éves

múltját, áttekinti a mezõ életét alapvetõen befolyásoló 1914�1964 közötti idõszakot,
és bemutatja, hogyan lehet egy �halálra ítélt� olajmezõt új életre kelteni..., szemléletes
képet ad az ehhez kapcsolódó szakmaszeretõ emberek azon erõfeszítéseirõl, amely
bebizonyította: embereknek lehet munkahelyet teremteni olyan kishozamú mezõk
életben tartásával, amelyek egy nagyvállalatnak nem lehetnek rentábilisak� csak kell
hozzá egy hatósági akarat és megfelelõ szabályozási rendszer.

1. kép: Izaszacsali olajkút
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KÁROLY RÉTHY, GEOLOGIST: SELECTED DATA OF CRUDE OIL PRODUCTION AT IZASZACSAL
The author presents in details the more than 100-year history of the oil production at Izaszacsal, reviews the 1914�1964 period

as critical for the life of this field and explains how an oil field 'sentenced to death' can be re-vitalised. He provides a spectacular
picture describing the efforts of devoted people that could prove: we can create employment for people by extending the useful life-
time of fields with low productivity, which are not profitable for larger companies, the only thing we have to do is to secure the will
of the competent authorities and the appropriate regulatory system.

szénhidrogén-bányászatot 1951�55-ben az oroszok
felügyelete alatt, a szovjet-román tulajdonú SOVROM-
PETROL kezdte újra, ami 1955 után vett egy nagyobb
lendületet. Így 1958-ban a Román Kommunista Párt
egyik dokumentumában már az állt, hogy az izaszacsali
6 olajkút napi 40 tonna nyersolajat szolgáltat. Ennek
ellenére 1964-ben az itteni szénhidrogén-kutatást és
-kitermelést egy idõre újból felfüggesztették. Azt csak
1976 végén öt olajkúttal, a Sovrompetrolból alakult
Baicoi Petroleum Vállalat (Intreprinderea Petroliferã
Baicoi) Ploieºti részlege kezdte újra, és ekkor az évi
termelés 1725 tonna kõolaj volt. Az évek során rendre
még négy olajkútnál kezdték meg a kitermelést, amely-
hez megépítettek egy tankállomást � befutósorral, sze-
parátorokkal és tárolótartályokkal. 1999-ben Izaszacsa-
lon és környékén már 25 olajkút volt, amibõl kilenc
volt termelésben, azonban a nagy kútszám ellenére a
kitermelt kõolaj és földgáz mennyisége így is csökke-
nõben volt. Ezért 2005-ben 11 fõt, majd 2006. jan.
16-án pedig a többi munkást is elbocsátották, végül
2007-ben, amikor a Természetvédelmi Nemzeti Gárda
(Garda Naþionala de Mediu) környezetszennyezésért
75 000 lei büntetést szabott ki az üzemeltetõ cégre, a
szénhidrogén-kitermelést teljesen beszüntették.

Miután az üzemeltetõ Baicoi Petroleum Vállalat �S.
C. PETROM S. A.� gazdasági okokra hivatkozva befe-
jezte a kitermelést, megkezdte a terület elõírt környe-
zetvédelmi rehabilitációs munkáit, hogy a Grad Mária
tulajdonába került � megörökölt � területet a tulajdo-
nosnak átadhassa. Izaszacsal és Felsõszelistye vezetõi
és lakossága azonban azt szerette volna elérni, hogy az
olajmezõ további üzemeltetésére egy új befektetõt ta-

láljanak és to-
vább folyta-
tódjon a szén-
hidrogén-bá-
nyászat [3]
ott, ahol ad-
dig kb. 100
ezer tonna
kõolajat és
37 millió m3

földgázt ter-
meltek ki. E
törekvésük
végül 2008.

aug. 21-én si-
kerrel járt, a ro-
mániai Nemzeti
Természeti Erõ-
forrás Ügynök-
ség � az Agenþia
Naþionalã Pent-
ru Resurse Na-
turalã (ANRM)
� bejelentette,
hogy az 1235/
2008. sz. kor-
mányhatározat
alapján egy ki-
sebb prahovai ke-
reskedelmi társulat, a �BRENT OIL CO-SRL� enge-
délyt kapott a felsõszelistyei és izaszacsali P VIII�20
kód alatt nyilvántartott kõolaj- és földgázterület hasz-
nosítására. Ezen koncessziós jog alapján a nyolc régi
olajkút újranyitására és két további új kút fúrására, va-
lamint a még itt található kb. 1268 ezer tonna kõolaj és
94 millió m3 földgáztartalék kitermelésére kapott enge-
délyt az új vállalkozó [4]. Ez az újrakezdés a növekvõ
kõolaj- és földgázárak hatására vált lehetõvé és gazda-
ságossá. 2009 végétõl ez a prahovai csapat azon dolgo-
zik, hogy újból termelésbe vegyék a 14, 20, 21 és 8-as
számú olajkutakat. 2010-ben már két olajkút mûködött,
azonban a kitermelés nem volt folyamatos, és a kiter-
melt mennyiség sem haladta meg azt a napi 4 tonna kõ-
olajat, amit finomítás céljából egy prahovai finomítóba
szállítanak. Az említett kutak közül a 8-as számú kút a
legrégebbi, már 1954-tõl üzemel, és jelenleg is még
napi 0,5 tonna kõolajat termel. A szakemberek azon
munkálkodnak, hogy a többi kutat is minél hamarabb
termelésbe állítsák [3]. Távolabbi céljuk az, hogy kör-
nyezõ falvakat az itt kitermelt gázzal tudják ellátni.

Irodalom:
[1] Magyar Bányakalauz. 1888, 1896, 1910, 1914.
[2] Schréter Z.: Az izaszacsali kõolajterület földtani

viszonyai. Földtani Közlöny, 1943. p. 55�85.
[3] Gazeta de Maramureº. 2006. május 15.
[4] Hotãrirea Guvernului României 1235/1 octombrie

2008.
[5] Jó Szerencsét (Szakmai folyóirat). 1910. szept. 4.

2. kép: Kõolajtermelés Izaszacsalon 2010-ben

3. kép: Az izaszacsali kõolajtároló állomás
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Lakosságunk egyre nagyobb hányada döbben rá
arra, amit minden mérnök tud, hogy termelés nélkül
nincs gazdaság. Ha nincs gazdaság, nincs fejlõdés.
Programhirdetések, pénzügyi manipulációk, szociális
intézkedések, inproduktív területen létrehozott mun-
kahelyek többlettermelés nélkül arra sem elegendõek,
hogy kölcsöneink kamatait fizessük. Termelés pedig
nincs mérnök nélkül, mérnök pedig nincs intenzív kö-
zépfokú és felsõfokú természettudományos és mér-
nökképzés nélkül.

A tudomány fellegvárai ma az egyetemek, a fej-
lesztésé a kutató egyetemek. A sok Ptolemaiosz közül
az I. (Szóter Kr.e. 367�282) mondta az alexandriai
egyetem megnyitásakor, hogy az igazi egyetem az,
ahol a tanárok saját tudományos kutatási eredményeit
(is) tanítják. Szóval az elképzelés nem új, és az a több
évezredes tapasztalat sem, miszerint a tudományos
eredmény, a felfedezés csak egy lehetõség a fejlõdés-
hez. Ahhoz, hogy a lakosság számára a tudomány
tényleges hasznot eredményezzen, az út a mérnökön
keresztül vezet. Nélkülözhetetlen és megkerülhetet-
len, még ha a társadalmi megbecsülés és a média által
sugallt értékrend nem is azt mutatja. A tudomány és a
technika, a tudós és a mérnök csak együtt eredményez
fejlõdést. Önmagában erre egyik szereplõ sem képes.

Talán kevesen tudják, hogy a robbanómotor elvé-
nek részletes leírását már 1680-ban Christiaan Huy-
gens holland fizikus közreadta, mint Denis Papinnal
1673. évi közös találmányt. Igen ám, az emberiség tö-
megeinek hasznára csak 1913-tól, a személygépkocsi
sorozatgyártásának megindításától (Henry Ford,
Galamb József) vált. Közben igen sok mérnöknek kel-
lett dolgozni a megfelelõ anyag, technológia, üzem-
anyag-felhasználás stb. létrehozásán. Csak a legfonto-
sabb állomásokat tekintve feltétlen megemlítendõ N.
A. Ottó (Négyütemû motor, 1876), D. Clerk (Kétüte-
mû motor, 1878),W. Maybach és G. Daimler (Benzin-
motor, 1883), C. F. Benz (Benzinmotoros gépkocsi,
1886), Bánki Donát és Csonka János (Porlasztó,
1891), R. Diesel (Belsõ égésû dízelmotor, 1892) mér-
nökök neve. A késõbbiekben már szinte kizárólag
csak a mérnököket alkalmazó cégneveket õrizte meg
a történelem, pl. Panhard és Levassor (Kormányke-
rék, 1900).

Vegyünk példát más mérnöki területrõl is. Veran-
csics Faustus csanádi püspök, természettudós már

1616-ban Machinae Novae c. mûvében lerajzolja és
leírja a lánchíd elvét (mellette az ejtõernyõét és a XX.
sz. végi fejlesztésekbõl ismert függõleges tengelyû
turbinát is), de nem állt rendelkezésre sem megfelelõ
számítási mód, sem megfelelõ anyag-, gyártás- és épí-
téstechnológia. Darby 1776-ban átadott 30 m fesztávú
lánchídja még öntöttvas elemekbõl készült, miként a
mi Lánchídunk is. Kovácsoltvas elemekbõl 1826-ban
már 176 m fesztávú híd készült (T. Telford), 1855-ben
már acél lánchíd épült USA és Kanada között. Ehhez
a mérnöki tudásnak kellett óriásit fejlõdni, az elv fel-
fedezésétõl az általános gyakorlati elterjedés között
eltelt több mint 200 éven át.

H. G. Gerber szabadalma (1866) és a Ferenc
József-híd (ma Szabadság híd) átadása (1896) között
már csak 30 évnek kellett eltelnie, mivel az elméleti
tudomány fejlõdését (statikai számítások) utolérte a
mérnöki tudományok fejlõdése (anyaggyártás, építés-
technológia).

A XXI. század technológiájának nevezett nano-
technika is csak akkor lesz megfizethetõ, általános el-
terjedésre alkalmas, nagy tömegeknek hasznot hozó,
ha a mérnöki munka fejlõdése mindennapunk gyakor-
lati alkalmazásában ezt lehetõvé teszi. Gondoljunk
csak arra: Max Planck már 1900-ban megalkotta a
kvantumelméletet, 1910-ben E. Rutherford az atom-
modellt, 1926-ban N. Bohr és W. Heisenberg ezt to-
vábbfejlesztette, de csak 1934-ben sikerült megépíteni
az elsõ, a fénymikroszkópnál nagyobb felbontású
elektronmikroszkópot. A mérnöki tudás 1970-re fej-
lesztette olyanná, hogy láthatóvá vált az atomszerke-
zet.

Óriási mértékû tudósi és mérnöki munkának kö-
szönhetõ az is, hogy az elsõ elekromechanikus számí-
tógép létrehozásától (1945. ENIAC, Neumann János
közremûködésével) ma már az anyagtudományok, a
gyártástechnológia lehetõvé teszik a bámulatos jövõ
elõtt álló nanotechnológiához a korábban változtatha-
tatlannak gondolt anyagszerkezetbe való behatolást,
annak megjelenítését, számítástechnikai hátterét.

A fennmaradásunkat és fejlõdésünket hozó jövõ el-
képzelhetetlen magasan képzett, nagy tudású, magát
folyamatosan önképzõ, a tudomány legújabb eredmé-
nyeit hasznosítani tudó, nyugodt körülmények között
dolgozó, jól megbecsült mérnök nélkül.

(Holló Csaba)

Jövõnk záloga, a MÉRNÖK
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BENCSIK ISTVÁN
(1944�2011)

Bencsik István 1944. szeptember 9-én
született Solton. Középiskolai ta-
nulmányait Szolnokon végezte, majd
felvételt nyert a Nehézipari Mûszaki
Egyetem Bányamérnöki Karára, ahol
1967-ben bányagépész mérnöki okleve-
let szerzett. Az egyetem elvégzése után,
1967 augusztusában az Országos Kõ-
olaj- és Gázipari Tröszt Alföldi Kõolaj-
fúrási Üzem Szegedi Üzemegység
gyakorló mérnöke lett. A féléves fizikai
munkával (fúrási segédmunkás) töltött
gyakorlati idõ lejártával fúrómérnöki
kinevezést kapott, és így � az akkor a
Szeged térségébe koncentrált, a legtöbb
berendezést üzemeltetõ üzemegység
�híres� Dobay-csoportjában � fúró,

lyukbefejezõ és kútjavító berendezések
munkáját irányította, ahol nagy gyakor-
latra tett szert.

1973-ban az akkor már az Országos
Kõolaj- és Gázipari Tröszt Nagyalföldi
Kutató és Feltáró Üzemmé átalakult
üzem kútvizsgálati osztályvezetõjének
nevezték ki Szolnokon. Családjával �
feleségével és két fiával (Gáborral és
Zsolttal) � boldogan költözött Szolnok-
ra, hisz mind az Õ, mind pedig felesége
szülei és rokonsága ott élt. Közben a fú-
rási üzembõl Országos Kõolaj- és Gáz-
ipari Tröszt Kõolajkutató Vállalat
(OKGT�KV) lett, és itt is megerõsítet-
ték kútvizsgálati osztályvezetõ, majd fõ-
osztályvezetõ beosztásában. Közben a
vállalatnak lehetõsége nyílt külföldi bér-
munkák végzésére is, és Õ is kivette ré-
szét ebbõl az emberpróbáló tevékeny-
ségbõl. Így 1979-tõl 1981-ig Irakban,
majd 1982-ben Franciaországban üzem-
vezetõként irányította a geotermikus ku-
tak fúrásának munkálatait. Külföldi
munkavégzésének utolsó állomása az
Egyesült Arab Emirátusok volt, ahol
szervizmérnökként dolgozott.

1987. szeptember 1-jétõl áthelyezték
az Országos Kõolaj- és Gázipari Tröszt
Fúrási Osztályára irányító mérnöknek, és
ezt a feladatot látta el késõbb is fõmun-
katársként, az 1991. október 1-jén meg-
alakult Magyar Olaj- és Gázipari Rész-

vénytársaság szervezetén belül. 1996.
december 20-án megbízást kapott a Ku-
tatás�Termelési Ágazat Geomûszaki Ki-
vitelezési Iroda vezetésére, illetve az ez-
zel járó kitörésvédelmi és elhárítási fela-
datok irányítására, mint a MOL Kitörés-
elhárítási Mentõszervezet vezetõje.
Õ irányította 2000-ben a Nagylengyel
282/a. kút javítása közben keletkezett
szén-dioxid-gázkitörés kitörés-elhárítási
munkálatait. A Mentõszervezet vezetõje
volt nyugdíjba vonulásáig. Aktív tagja
volt az Országos Magyar Bányászati és
Kohászati Egyesület Kõolaj-, Földgáz- és
Vízbányászati Szakosztályának, a Buda-
pesti Olajos Hagyományápoló Körnek,
több szakmai cikke jelent meg a BKL
Kõolaj és Földgáz szakmai lapban.

Nyugdíjba vonulása után családi
nyaralójában, Révfülöpön várták a csa-
lád, fõleg az unokák sûrû látogatását.
Több egészségügyi probléma leküzdése
és a teljes gyógyulások után halála vá-
ratlanul érte az olajosok egyre csökkenõ
családját.

Családtagjai, rokonai, barátai, egye-
temi tankörtársai, régi kollégái és isme-
rõsei kísérték utolsó útjára 2011. no-
vember 18-án a szolnoki temetõben.

Pista, nyugodjál békében, emlékedet
tisztelettel megõrizzük!

Utolsó Jó szerencsét!
(id. Õsz Árpád)

DANICSKA GYÖRGY
(1954�2011)

Danicska György 1954-ben a Hajdú-
Bihar megyei Újirázon, sokgyermekes
családban született, és ott járt általános
iskolába. Szaktudását a patinás Szabó
József Geológiai Szakközépiskolában
szerezte, ahol 1972-ben középfokú geo-
lógusi bizonyítványt kapott.

Pályafutása során végig választott
szakmájában dolgozott. Elsõ munkahe-
lye a Bauxitkutató Vállalat volt, ahol
3 évet töltött geológus technikusként,
majd 1975-ben az OKGT Kõolajkutató
Vállalatának Komádi Üzemében he-

lyezkedett el mint operatív, vagy más-
képpen �terepi geológus�. Akkoriban
Kelet-Magyarországon, Komádiban
kezdõdött a szénhidrogén-kutatás hõs-
kora. Kollégánk számos jelentõs elõfor-
dulás fúrásos kutatásában vett részt,
mint pl. Álmosd, Mezõsas, Komádi, Pe-
nészlek, Földes, Fúrta, Szeghalom, vagy
mint a kismarjai kõolaj-elõfordulás.
A vállalati átszervezés következtében
1981-tõl Hajdúszoboszlón folytatódott
pályafutása, ahol élete végéig dolgozott.

1991-tõl MOL alkalmazottként foly-
tatta korábbi munkáját, mint geológiai
felügyelõ. További olyan nevezetes elõ-
fordulások kutatásában, felfedezésében
vett részt, mint Mezõsas�Nyugat, Tóal-
más�Dél, Gomba, Ócsa, Dány, Tura,
Berettyóújfalu stb.

Igényes és törekvõ volt, 1992-ben
mindennapi nehéz munkája mellett fel-
sõfokú programozói, majd 1995-ben
felsõfokú rendszerszervezõi diplomát
szerzett. Korszerû tudásával számos al-

kalmazásban segítette a MOL Nyrt.
KTD IMA Geológiai és Geofizikai
Adatmenedzsment munkáját. Ezek kö-
zül érdemes kiemelni azt az általa fej-
lesztett és napjainkban is használt geoló-
giai napi jelentést rögzítõ programot,
amit csak egyszerûen �Danicska-féle
napi jelentésként� ismer a felhasználók
széles köre.

Kollégánk több évtizedes tapasztala-
ta, mindig higgadt, nyugodt, logikus vé-
leményalkotása, segítõkész, mélyen hu-
mánus, kollegiális viselkedése alkal-
massá és méltóvá tette arra, hogy szak-
mai generációk egész sorát vezesse be
szeretett szakmájának színvonalas mû-
velésébe, rejtelmeibe. Harminchat éves
munkássága, kiemelkedõ szakmai
munkája, a kõolaj- és földgázipar iránti
elkötelezettsége példaként szolgálhat
mindannyiunk számára.

Búcsúztatására 2011. november 22-
én Hajdúszoboszlón került sor.

Emlékét tisztelettel megõrizzük!
(Balogh József)

NEKROLÓG
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DR. ZSÁMBOKI LÁSZLÓ
(1935�2012)

Megdöbbenéssel fogadtuk a szomorú
hírt, hogy rövid, súlyos betegség követ-
keztében 2012. január 25-én, életének 77.
évében elhunyt egyesületünk tiszteleti
tagja, a magyar bányászat és kohászat, a
Selmeci Akadémia, a Miskolci Egyetem
történetének és fejlõdésének nemzetközi-
leg is elismert kutatója és tudora,
dr. Zsámboki László.

1935-ben született Kunszentmikló-
son, ötgyermekes értelmiségi családban.
Alap- és középfokú iskoláit szülõvárosá-
ban végezte. Az érettségit követõen kõ-
mûves mesterséget tanult. 1958-ban jogi
végzettséget és doktorátust szerzett az
Eötvös Loránd Tudományegyetemen.
Jogászhallgatóként 1956-ban részt vett a
Magyar Rádió ostromában, majd október
25-én a Parlamentnél megsebesült, ami
megakadályozta abban, hogy a további
eseményekben is részt vegyen. Az 1956-
os szerepvállalása nem tette lehetõvé,
hogy a jogi pályán tevékenykedjen, így
fizikai munkásként (amit mindig is büsz-
kén vállalt) dolgozott. Kõmûves, ács és
szobafestõ kisvállalkozóként dolgozott a
fõvárosban és szülõvárosában. Telente,
amikor tanult szakmájában nemigen volt
tennivaló, könyvtárosként vállalt munkát
Szabadszálláson, késõbb Miskolcon.
1959-ben, frissen megszerzett jogi diplo-
májával az akkori Nehézipari Mûszaki
Egyetemen kezdett dolgozni, elõbb két
évig az egyetemi könyvtár tudományos
munkatársaként, majd 1961-tõl a Kohó-
mérnöki Kar Dékáni hivatalába került,
dékáni titkár majd hivatalvezetõ lett. Ér-
deklõdése a humán tudományok iránt
hivatalnokként sem szûnt meg, és az
ELTE Bölcsészkarán levelezõ hallgató-
ként könyvtári szakon 1965-ben megsze-
rezte második diplomáját. 1969-ben ez-
zel a szakképesítéssel került vissza az
egyetemi könyvtárba, az akkor átadott,
új, impozáns épületbe tudományos fõ-
munkatársként, különbözõ beosztásokat
betöltve. 2005-ben, 70 éves korában a

könyvtár fõigazgatójaként ment nyugdíj-
ba, de címzetes fõigazgatóként az elmúlt
évben is rendszeresen kutatott és dolgo-
zott.

Még dékáni hivatalvezetõként ismer-
kedett meg dr. Horváth Zoltán kohász
professzorral, majd 1959-ben a Sopron-
ból Miskolcra költözött Bányamérnöki
Kar nagytekintélyû tanáraival, köztük
dr. Gyulai Zoltán, dr. Szilas A. Pál profesz-
szorokkal, akik az egyetem selmeci múlt-
jára megbecsüléssel tekintettek vissza, és
jelentõs szerepet vállaltak az AlmaMater
történetének feltárásában, a selmeci-sop-
roni múlt, a diákhagyományokMiskolcra
történõ átmentésében. Gyulay Zoltán
professzor ösztönzésére kezdte el az aka-
démia selmeci korszakának könyvállo-
mányát föltárni, helyreállítani és ren-
dezni. Az új könyvtárépület kiállítóter-
mében berendezett, általa rendezett Sel-
meci Mûemlékkönyvtár mind a mai na-
pig az egyetem büszkesége, egyben a
magyar mûszaki felsõoktatás-történet el-
sõ, ma már muzeális védettségû szak-
könyvtára. Ez a munka ösztönözte, hogy
egész életében az egyetem történetének
kutatásával, a múlt eseményeinek és em-
lékeinek feldolgozásával foglalkozzon.
Kezdeményezésére és vezetésével jött
létre az egyetemi levéltár és múzeum.

Munkásságát az egyetemtörténeti, tu-
domány- és szakmatörténeti, könyvtár-
történeti tanulmányok sora mutatja. Leg-
jelentõsebb önálló vagy társszerzõs egye-
temtörténeti munkái a teljesség igénye
nélkül: �Die Schemnitzer Gedenkbiblio-
thek� (1978), a bányászati, kohászati és
erdészeti felsõoktatás 250. évfordulójára
megjelent �Vivat Académia� (1985),
�Selmectõl Miskolcig 1735�1985�
(1985), �Selmecrõl Indultunk� (1999),
�50 éve Miskolcon� (1999), a tanulmá-
nyokat három nyelven tartalmazó �Em-
lékköny Selmecbánya 1762� (2002) és a
70. születésnapjára megjelentetett �Sel-
meci ezüst, Körmöci arany� (2005).
Szerkesztésében jelent meg 1997-ben
a �Kohómérnökeink 1877�1977� és
1999-ben a �Magyar bányamérnökök
1876�1999� c. hasznos kiadvány is.

Az Alma Mater számos professzorá-
nak, oktatójának munkásságát kutatta,
kutatását kiállításokon mutatta be és
kiadványokban tette közzé.

Kezdeményezõje és egyik fõ szerve-
zõje volt a �Mining andMetallurgy of the
Carpathia Basin in the 20th Century� c.

Miskolcon és Nagybányán 1994-ben
szervezett nagysikerû konferenciának,
melynek angol nyelvû kiadványában ma-
gyar, román és szlovák szerzõk tanulmá-
nyai is megjelentek.

Egyetemtörténeti kutatásai mellett
szoros kapcsolatot épített ki a bányászat-
tal és a kohászattal, a két iparág képvise-
lõivel. Az egyetemtörténeti munkái mel-
lett maradandót alkotott a két szakma fej-
lõdésének kutatásában is. Szakmatörté-
neti, ipartörténeti munkái közül ki kell
emelni a �Pannon Enciklopédia� sorozat-
ban �Magyar Ipar- és Technikatörténet�
(2000) kötetben a bányászat és kohászat
történetét és fejlõdését bemutató fejeze-
teit, vagy a �Magyar Bányászat Évezre-
des Története� c. kötetekmegjelenésében
végzett munkáját. Megindította és
1982�2004 között szerkesztette a �Köz-
lemények a magyar ásványi nyersanya-
gok történetébõl� sorozatot, 1987�2004
között �A bányászat, kohászat és földtan
klasszikusai� c. kiadványokat.

Munkássága, személye sok szállal
kötõdött egyesületünkhöz is, melynek
mintegy ötven évig volt tagja. Az
OMBKE Egyetemi Osztály egyik megha-
tározó egyénisége, hosszú ideig alelnöke,
évtizedeken keresztül vezetõségi tagja-
ként szervezte, irányította a munkát, a
fiatalok bekapcsolását a szakmai közös-
ség életébe. Meghatározó szerepet vállalt
az egyesület történetének feltárásában, az
emlékek megõrzésében. A Miskolcon,
1992-ben megrendezett OMBKE cente-
náriumi ünnepség egyik fõ szervezõje,
vezetõje volt. Kutatásai eredményeként,
javaslatára került sor Kunos Endre, a Bá-
nyászhimnusz szövegének szerzõje szü-
lõhelyén emléktábla elhelyezésére, nyug-
helyének rendbetételére, az évenkénti
megemlékezésekre. Munkássága utolsó
éveiben kutatásai a selmeci akadémisták
1848/49-es forradalomban és szabadság-
harcban vállalt szerepének feltárására irá-
nyultak. Emléktábla elhelyezését is kez-
deményezte, de sajnos ebben a munká-
ban kezdeményezésének véghezvitelére
már nem jutott idõ, mint ahogy Kunoss
Endre, a bányászhimnusz szerzõje élet-
rajzi adatainak pontosítására, újraki-
adására sem.

Évtizedeken keresztül végzett na-
gyon színvonalas, tudományos kutatói te-
vékenységének elismeréseképpen szá-
mos szakmai kitüntetésben részesült.
1987-ben megkapta a könyvtárosok és
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levéltárosok részére alapított legma-
gasabb szakmai elismerést, a Szabó
Ervin-emlékérmet. Az Országos Magyar
Bányászati és Kohászati Egyesület
aranygyûrûs tiszteleti tagjául választotta
2003-ban. AMiskolci Egyetem a Signum
Aureum Universitatis éremmel tüntette
ki. Az Alma Mater városának, Selmec-
bányának kitüntetését a város ezüstér-
mének és díszfokosának jelképeiben kap-
ta meg.

Tagtársunk, barátunk búcsúztatására
2012. február 3-án Miskolcon, a zsúfolá-
sig megtelt Deszkatemplomban került
sor, ahol aMiskolci Egyetem, a közvetlen
munkatársak részérõl tanítványa, Szendi
Attila, a Mûemlékkönyvtár�Levéltár�
Múzeum jelenlegi vezetõje köszönt el a
sokak által tisztelt fõigazgatótól, az egye-
tem egyik meghatározó egyéniségétõl.
Búcsúbeszéde végén feltette a kérdést

milyen ember is volt Zsámboki László?
A kérdésre az ELTE jogi karán 1958-ban
készült és mindvégig helytálló jellemzést
idézett: �Jó képességû, gyors felfogású,
eszes ember. Ami érdekli, azzal sokat fog-
lalkozik, precíz munkára képes. Barátsá-
gos, kedves modorú, munkájában gon-
dos, komoly gondolkozású. Társai szere-
tik, a közösségi munkából kiveszi a ré-
szét.�Majd folytatta: �Mi, akik a közvet-
len munkatársai voltunk hosszú éveken
át, személyesen tapasztalhattuk, hogy
életvidám ember volt. Közvetlen munka-
társainak mindig azt mondta, hogy õ bol-
dog ember, mert egész életében azt a
munkát végezte, a történeti kutatást, amit
szeretett, és amiben örömét lelte.�

Hamvait 2012. február 7-én Kun-
szentmiklóson, a Felszegi temetõben, a
családi sírhelyen helyezték örök nyuga-
lomra. A ravatalnál az OMBKE nevében

dr. Tardy Pál, az egyesület exelnöke
mondott búcsúbeszédet, melyben Zsám-
boki László munkásságát méltatva ki-
emelte: �A neves szakmatörténész kelle-
mes, megnyerõ egyéniség volt, aki szíve-
sen részt vett a bányászok és kohászok
baráti találkozóin; élvezte a hagyomá-
nyos dalokat, a fiatal és idõs kollégák tár-
saságát. Csendes, kulturált stílusa mellett
jó humorérzéke volt; a bajsza alatt meg-
jelenõ mosolyról már sejteni lehetett, ha
valami vidám dolog jutott eszébe, amit
meg akart osztani társaival�. Befe-
jezésül, az exelnök szavait idézve:
�Kedves Laci, a hazai bányász-kohász
társadalom nem felejt el Téged, szeretet-
tel megõrizzük emlékedet, életmûved pe-
dig mindnyájunkat túl fog élni.

Isten Veled, nyugodjál békében,
Jó szerencsét!�

(Dr. Bõhm József)

�Tablók albuma, 1955�2000�

Etablógyûjtemény még a nagykani-
zsai Vegyipari Ásványbányászati és

Geológiai Technikum névre hallgató in-
tézmény 1955-ben végzett három osztá-
lya hallgatóinak tablójával kezdõdik,
majd a többszöri névváltoztatáson átesett
iskola � 1991-tõl: �Zsigmondy Vilmos és
Winkler Lajos Mûszaki és Szakképzõis-
kola�, 2000-ben pedig már �Zsigmondy
Vilmos és Winkler Lajos Mûszaki Kö-
zépiskola� � vegyipari és mélyfúróipari
hallgatói létszámuktól függõen külön-kü-
lön vagy együtt megjelenített tablói kö-
vetkeznek.

A tablósorozatot a két �tanári tabló�
zárta be, melyeken a kezdettõl fogva a
2000. év végéig oktató tanárok, mérnö-
kök arcképei láthatók.

A bemutatott 212 tablón (205 érett-
ségizett + 3 levelezõ + 4 technikusi osz-
tály) mintegy 5400 diák szerepel, ahol a
fényképekrõl zömmel mindenki 18 éve-
sen tekint vissza, és aki kezébe vette és
izgatottan lapozgatta az albumot, megta-
lálva magát, mosolyogva mondhatta:
��te jó ég, milyen fiatalok voltunk!... Itt
vagyok, és itt vannak a többiek is!�

Erénye az albumnak, hogy idõrendi
sorrendben, oldalanként egy-egy tabló
látható az akkori osztály, osztályfõnök és
a tanárok neveit tartalmazó névsorral �

mivel egyes tablókon a képek minõsége
nem megfelelõ � aminek segítségével re-
mélhetõ, hogymindenki felismerheti ma-
gát és a volt osztálytársait.

A Tablók Albuma mintegy 60 diák-
évet fog át, örök idõkre emléket állítva az
itt tanulóknak. Akadnak olyan osztályok,
amelyeknek nem készült tablója, ezek
egy részét csoportkép helyettesítette,
amelyeket féltve õrzött emlékként köl-
csönöztek a tulajdonosok a készülõ kiad-
vány részére.

A Tablók Albumának bemutatására
az olajos és vegyész képzés indításának
60. évfordulója alkalmából rendezett
Öregdiákok találkozóján került sor, ahol
a meghirdetett elõadásokon a széksoro-
kat zömében olyan diákok töltötték meg,
akik valaha ezen intézmény padjait kop-
tatták. (Ekkor, azaz 2011. június 18-án
emléktáblát avatott
az olaj- és vegy-
ipari technikum
�nagy családja� az
intézmény egykori
bejáratánál).

Ez az album
örökre emléket állít
az itt tanulóknak, de
még a családtagjaik-
nak is.

Az albumot a
legújabb néven sze-
replõ iskola, azaz a
�Nagykanizsai Mû-
szaki Szakközépis-

kola és Kollégium, ZsigmondyVilmos és
Széchenyi István Tagintézmény� adta ki,
felelõs kiadó Bene Csaba fõigazgató, az
anyaggyûjtés munkáját és a szerkesztést
Csõgörné Kenese Mária, Csõgör János
és Szala Imre végezték. Az album tet-
szetõs megjelenítése a Qualité Kanizsa
Kft. munkája, melynek felelõs vezetõje
Toperczer Zsolt.

Utóirat: Lapozgatva ezt az albumot,
örömmel találkoztam a vezetõk (Pervein
Tibortól kezdve Balogh András igazga-
tóig) fotóival, akikkel � a VIKUV-nál töl-
tött aktív idõszakomban � a technikumot
meglátogatva igen szoros kapcsolatot tar-
tottam, lehetõségeim szerint támogatva
és segítve a technikumot. Sok-sok isme-
rõsre akadtam a tanári karban is, innen
kiemelném Lakatos Péter nevét, aki egy-
két órát átengedve mindig lehetõvé tette,

KÖNYVISMERTETÉS

1. kép



www.ombkenet.hu * BKL Kõolaj és Földgáz, 145. évfolyam, 2012/2. szám

hogy a vízkútfúrásról tarthassak tájékoz-
tatást a diákoknak, akiket vízfúrási szak-
irodalommal tudtam ellátni. Örömmel
találkoztam azoknak a fotóival is, akikbõl
olajmérnökök lettek és akikkel szinte a
mai napig ápolom a kapcsolatot.

Papp Ferenc, Feri bácsi
(1901�1969)

Ekönyv a Mûegyetem neves profesz-
szorának � tanítványai, munkatársai,

tisztelõi, munkásságát folytató hidrogeo-
lógusok, mérnökgeológusok, barlangku-
tatók � már életében megbecsült Feri bá-
csijának állít emléket, aki a budapesti
Pázmány Péter Tudományegyetemen
szerzett tanári képesítést és bölcsészdok-
tori tudományos fokozatot. 1924-tõl halá-
láig a Mûegyetemen oktatott és kutatott.
1956-ban védte meg a Magyar Tudomá-

nyos Akadémián kandidátusi értekezését.
1960-tól az egyetem Ásvány- és Földtani
Tanszék tanszékvezetõje.

Oktatói munkájában elsõ helyen a ter-
mészet szeretetére való nevelés állt.
Rendszeresen vezetett geológiai kirándu-
lásokat. Mûszaki szemlélettel ismertette
meg hallgatóival hazánk földtani érde-
kességeit. Szakirodalmi munkásságának
legfontosabb részét a hidrogeológiával és
mérnökgeológiával foglalkozó tanulmá-
nyok képezik.

Több tudományos szakegyesületben
(Magyarhoni Földtani Társulat, Magyar
Hidrológiai Társaság, Magyar Karszt- és
Barlangkutató Társulat) viselt különbözõ
tisztségeket.

E megemlékezéssel tiszteleg dr. Papp
Ferenc elõtt a KFVSz Vízkutatási Helyi
Szervezete is.

(Csath Béla
gyémántokleveles bányamérnök)
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1. kép

HÉT RÖVID ÉVTIZED �
Dr. Szilas A. Pál élete és
munkássága
(Könyvbemutató és megemlékezés ar-
ról a professzorról, aki a hazai olajipar
szakembereinek generációit oktatta,
képezte és segítette munkájukban.)

�Zsúfolásig megtelt volt tanítványai-
val (köztük jelen sorok írójával), oktató-
társaival és tisztelõivel 2011. december
16-án a Miskolci Egyetem A/1 épület
I. emeleti 101-es elõadóterme, ahol
dr. Laklia Tibor: HÉT RÖVID ÉVTIZED
� Dr. Szilas A. Pál élete és munkássága
címû könyv bemutatóját és a Dr. Szilas A.
Pál elõadóterem névadó ünnepségét tar-
tották. Kitûnõ gondolat volt, hogy a
Miskolci Egyetem Mûszaki Földtu-
dományi Kara és a Magyar Olajipari
Múzeum az ünnepi eseményeket a pro-
fesszor születésének 90., halálának 20.
évfordulója alkalmából szervezte meg,
melyeken jelen volt a professzor két
leánya, Erzsébet és Katalin is (sajnos a
harmadik leánya, Anikó már korábban
elhunyt)� � írta dr. Horn János annak a
megemlékezés-sorozatnak az elsõ ese-
ményérõl, amely az idézett könyvbemu-
tatóhoz kapcsolódott. Nemcsak egy
könyv ismertetésérõl szólt ez a miskolci
egyetemi, majd ezt követõ nagykanizsai
és szanki könyvbemutató. Ez a könyvbe-
mutató tette lehetõvé, hogy az ország
szinte minden tájáról, az iparhoz kap-

csolódó számos intézmény, vállalkozás
részérõl megjelent szakemberek em-
lékezhessenek arra a professzorra, akinek
munkássága és életmûve példaértékûnek
számított nemcsak a pályájuk elején
tartó, de a ma már nyugdíjas szakem-
berek körében is. Õk mindannyian tiszte-
lettel és elismeréssel adóznak annak az
embernek, az oktatónak és a tudósnak,
aki kiemelkedõ szerepet játszott a hazai
szénhidrogén-bányászat elméleti és gya-
korlati alapjainak megteremtésében, a
hazai szakirodalom létrehozásában és a
hazai szakmai oktatás nemzetközi elis-
mertetésében. Szükséges, hogy egy ilyen
életút ne csak szájhagyományok útján és
a fellelhetõ irodalmi forrásokban õrzõd-
jék meg, hanem egy olyan rendszerezett
összefoglaló és mindenki számára hozzá-
férhetõ szakirodalomban � mert ez az
életrajz bizony a szakma valós irodalmá-
nak kiemelkedõ része is � amelybõl az Õt
már nem ismerõ generációk is tanulhat-
nak, példát vehetnek. A könyv ezt a célt
testesíti meg� és igen sikeresen.

Az Innova-Print Kft. kifogástalan
nyomdatechnikájával készült reprezenta-
tív könyv (1. kép, ld. hátsó borító) a Ma-
gyar Olajipari MúzeumKözleményei 44.
köteteként került kiadásra, és a 10 fejezet
64 alfejezete a függelékekkel és a kép-
anyaggal, a dokumentumgyûjteménnyel
és térképekkel egy teljes �korképet�
nyújt a �magyar és nemzetközi szénhid-
rogén iparág kiemelkedõ mérnökének, a

felsõoktatás jeles professzorának� életút-
járól.

Miskolci Egyetem, 2011. december 16.

Az egykori Bányamérnöki Kar jog-
utódjaként ma mûködõ Mûszaki Földtu-
dományi Kar szervezésében került lebo-
nyolításra a könyvbemutató a Dr. Szilas
A. Pál elõadóteremben, ahol dr. Tihanyi
László, a kar dékánja (2. kép) és jelen
megemlékezés szervezõje üdvözölte a
megjelenteket (3. kép), és a könyvbemu-
tatóhoz kapcsolódva megtartotta �terem-
avató beszédét�:

Kedves Rokonok, Kedves Vendégek,
Hölgyeim és Uraim!

Nagy megtiszteltetés számomra, hogy
a mai napon a Miskolci Egyetemen kö-
szönthetem Önöket két jeles esemény
okán. Egyrészt szeretném bejelenteni,
hogy dr. Laklia Tibor önzetlen munkája, a
Magyar Olajipari Múzeum sokrétû tá-
mogatásával és a család jelen lévõ tag-
jainak tevékeny közremûködésével elké-
szült a Szilas A. Pál professzor életét és
munkásságát bemutató �Hét rövid évti-
zed� c. emlékkönyv, amelyet szeretnék át-
nyújtani minden kedves résztvevõnek.
Másrészt professzor úr születésének
90., halálának 20. évfordulója alkalmából
� amai napon � ezt az elõadótermet Szilas
A. Pál professzorról nevezzük el.

A �Hét rövid évtized� c. könyv, ame-
lyet Önök a kezükben tartanak, dr. Laklia
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Tibor kitûnõ tolmácsolásában mutatja be
Szilas A. Pál eseményekben és szakmai
eredményekben gazdag életútját. A könyv
olvasásakor az volt az érzésem, hogy ha
azt egy történész írta volna, sokkal szára-
zabb lett volna az életút és az életpálya
bemutatása. Laklia Tibor, aki hosszú idõn
keresztül Szilas A. Pál közvetlen munka-
társaként dolgozott és vált elismert szak-
emberré, nemcsak a száraz történeti té-
nyeket, hanem Szilas A. Pál színes egyé-
niségét, sokoldalú emberi nagyságát is
képes volt érzékeltetni. A szerzõ tudato-
san törekedett arra, hogy ne csak az ese-
ményeket, hanem a maitól lényegesen kü-
lönbözõ politikai-gazdasági korszakot is
érzékeltesse. Azt is szeretném kiemelni,
hogy Laklia Tibor a Magyar Olajipari
Múzeumban õrzött nagyszámú dokumen-
tum feldolgozására, továbbá a családta-
gok dokumentumaira és visszaemlékezé-
seire is támaszkodott.

A Tisztelt Olvasó által kézbevett kötet
a magyar olajipar egy kiváló mérnökének
és a magyar felsõoktatás kiváló profesz-
szorának nagyívû életpályáját mutatja
be. A közel öt évtizedes életút elsõ évtize-
de a MAORT-hoz, majd az államosított
magyar olajiparhoz kötõdik. Ezt követõen
az üzemi mérnöki tevékenység során szer-
zett tudást és tapasztalatokat Szilas A. Pál
négy évtizeden keresztül az egyetemi ka-
tedrán kamatoztatta. Az egyetemi oktatói
tevékenységben is megkülönböztethetõk a
soproni évek, majd 1959 után a miskolci
idõszak. A soproni években az új olajmér-
nöki szak tananyagának kialakítása és a
tudományos háttérbázis nélkül maradt
magyar olajipar technikai-technológiai
feladatainak a megoldásában való rész-
vétel jelentette az elsõdleges feladatot.
Az egyetemi karok Miskolcra költözése
után az elõbbi feladatok mellett a Bánya-

mérnöki Karon az alaptárgyi és alapozó
szaktárgyi képzés megerõsítése, továbbá
a nemzetközi kapcsolatok kiépítése is elõ-
térbe került. Ebben az idõszakban szoros
kapcsolat alakult ki a Freibergi Egyetem-
mel, a moszkvai Gubkin Egyetemmel és a
Kassai Mûszaki Egyetemmel. A hazai
szénhidrogénmezõk feltárása eredménye-
képpen a képzés iránt megnõtt az érdeklõ-
dés, kiváló képességû mérnökök hagyták
el az egyetem padjait. Az olajmérnöki
képzési program mellett � az 1960-as
évek közepén � Szilas A. Pál kezdeménye-
zésére megindult a gázipari képzés is. Dé-
kánként sokat tett a diákhagyományok
ápolásának engedélyezéséért, és megala-
pította a Tanulmányi Emlékérem jutalom-
díjat a Mária Terézia által adományozott
jutalomdíj mintájára. Élete utolsó két év-
tizedében figyelme a szakmai-tudomá-
nyos élet felé fordult. Megírta a �Kõolaj
és földgáz termelése és szállítása� c.
összefoglaló szakkönyvet, amely 1974-
ben angolul és röviddel késõbb oroszul is
megjelent. Tíz évvel késõbb másodszor,
átdolgozott formában is kiadták.

Az életpálya elsõ másfél évtizede
olyan történelmi korszakra esett, amely
sok embert deformált vagy meggyötört.
A könyvbõl egyértelmûen látható, hogy
Szilas A. Pál nem tragikusnak, hanem ki-
hívásnak tekintette ezt a korszakot. Angol,
német és orosz szakkönyvekbõl és a min-
dennapi tapasztalatokból tanulta a szak-
mát. Kötelességének tartotta, hogy a leg-
többet és a legjobbat hozza ki magából,
munkatársaiból és az olajmezõkbõl.
Mindvégig nagyra értékelte munkatár-
sait, tudatában volt annak, hogy csak
együtt tudják a feladatokat sikeresen
megoldani.

Nyugdíjba vonulása után szobájában
bármikor fel lehetett keresni, és bármilyen

kérdésben véleményt lehetett kérni tõle.
Ugyanakkor nem fordult elõ, hogy véle-
ményét bárkire rá akarta volna erõltetni,
vagy befolyásolni akarta volna. Vi-
szonylag korán, saját elhatározásából vo-
nult nyugdíjba, bár késõbb kiderült, hogy
döntését külsõ kényszer is befolyásolta.
Ennek ellenére nyugdíjas éveiben derûs,
kiegyensúlyozott és vidám ember volt. Az
idõs emberek bölcsessége sugárzott belõ-
le. Ezekben az években a beszélgetések
egyre inkább a filozófia, a vallás és a kul-
túrtörténet területére estek. Gondolatvilá-
gában központi szerepet kapott a család,
azon belül az unokák. Kedvesen és látható
örömmel mesélt róluk. Ahogy korábban a
szakmai kérdéseket, ebben az idõszakban
az élet nagy kérdéseit boncolgatta.

Nagy örömöt jelentett számára, hogy
számos meghívást kapott az iparból és ha-
gyományápoló csoportoktól elõadások
tartására. Ezekre az elõadásokra mindig
alaposan felkészült. Egy-egy ilyen elõadás
után csak azt láttuk, hogy professzor úr
még napok múlva is élményektõl túlcsor-
dulva mesélt arról, kivel találkozott, mirõl
beszélgettek és milyen benyomásokat, él-
ményeket szerzett. Az ipari kollégáktól ál-
talában kapott valamilyen apró figyel-
mességet, emléket, ezeknek nagyon örült.

Jó szívvel ajánlom a kötetet minden
érdeklõdõ olvasónak. A fiatalabbak az
életpályára vonatkozó információkon túl
képet kaphatnak a magyar olajipar és a
magyar társadalom egy sokatmondómet-
szetérõl. Az idõsebb olvasók pedig választ
kaphatnak számos olyan kérdésre, amely-
re hosszú ideig nem volt válasz.

Kérem, engedjenek meg néhány szót
a teremavatással kapcsolatban is.

Ez a terem, ahol most Önök állnak,
nem egy a sok egyetemi tanterem között.

2. kép 3. kép
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Sajátos atmoszférája van. Több mint
négy évtized óta ebben a teremben tettek
államvizsgát az olaj- és gázmérnökhall-
gatók, különbözõ szakmai rendezvények-
nek, doktori védéseknek és habilitációs
elõadásoknak adott otthont, és átadása
óta itt folynak a szaktárgyi elõadások az
olaj- és gázmérnökhallgatók részére. Ezt
az elõadótermet Szilas professzor álmod-
ta meg, és ipari kapcsolatai révén anyagi
támogatást szerzett a kialakításához. Itt
kerültek elhelyezésre Horváth Róbert
grafikái a magyar olajipar emblematikus
személyeirõl. Nagy öröm volt számunkra,
hogy dr. Patkó Gyula rektor úr engedé-
lyezte, hogy ezt az elõadótermet Szilas-te-
remnek nevezzük el. Kérem, engedjék
meg, hogy néhány szóval visszatérjek a
névadó életútjára.

Szilas A. Pálnak a nemzet válságos
éveiben, politikailag feszült légkörben
kellett helytállnia egy stratégiai vállalat-
nál. Félelmetes korszaka volt ez a nem-
zetnek és nagyszerû idõszaka az olajipar-
nak. A hõskor, az olajipar elsõ évtizede
nagy kihívásokat jelentett az olajbányá-
szoknak. Sokszor és sokan azért említik
ezt a dicsõ korszakot, mert néhány lelkes
és elkötelezett mérnök egy új iparág és
egy új mérnöki terület alapjait rakta le.
Ez egyszeri és megismételhetetlen csele-
kedet volt, ami kimagaslik a késõbbi alko-
tások közül.

Már �huszonéves� kezdõ mérnökként
érett ember volt. Megmutatta munkatár-
sainak, hogy miként lehetett az akkori vi-
szontagságos idõszakban megalkuvás
nélkül, tántoríthatatlan becsületességgel,
elvek és hitvallás mellett kitartani, állva
maradni. Feleslegesen nem ütközött sen-
kivel, de sohasem hátrált meg. A konflik-
tustûrés, az emberi kapcsolatteremtés
professzora volt már fiatalon is. Ezért le-
hetett a MAORT szakmai gárdájának ki-
emelkedõ tagja, majd késõbb a jogutód
vállalatnál megbecsült vezetõ. Bánya-
mérnök létére ha kellett geológus, ha kel-
lett autodidakta közgazdász volt. Ez utób-
bi különleges készsége volt az alapja
1949�50-ben annak, hogy az akkori ipar-
vezetés szakértõként alkalmazta az alig
30 éves mérnököt.

Késõbb, a soproni és a miskolci egye-
temi évek alatt sem szakadt meg a kap-
csolata az iparral. Az Olajtermelési tan-
szék professzoraként tudományos mû-
helyt alakított ki, ahol munkatársaival,
ahogy õ mondta �fiaival� figyelemremél-

tó eredményeket ért el. A segédgázas ter-
melésben vagy a távvezetéki szállítás el-
méleti és gyakorlati feladatainak a meg-
oldásában nemcsak hazai, hanem a leg-
híresebb nemzetközi tudós szakmai kö-
rökben is elismerést vívott ki magának és
környezetének.

Az olajmezõk sohasem halnak meg,
csak kimerülnek. Az olajbányászok élete
nem ilyen ígéretes. Amíg a mezõk emberi
furfanggal, tudós koponyával, új techno-
lógiákkal idõrõl idõre ismét életre kelthe-
tõk, addig megalkotóik eltávoznak közü-
lünk. Professzorunktól és mesterünktõl
húsz évvel ezelõtt, 1991-ben vettünk vég-
sõ búcsút.

Életmûve, eredményei, mindaz, amit
szûkebb és tágabb közösségéért tett, oly
maradandó, hogy a késõbbi utókor mél-
tán tekinthet vissza rá tanítványi tisztelet-
tel. A tanítványtól és a munkatársaktól ki-
járó tisztelet, szeretet szava szólal meg
belõlünk, akik pályatársai voltunk. Az el-
múlt évtizedek közös munkája, az egyet-
len � felismert és vallott � ügyért, az okta-
tásért folytatott mindennapos küzdelem,
tenni akarás kötött össze mindnyájunkat.
Mi tanítványok, munkatársak, akik mel-
lette éltünk, vele dolgoztunk, tudjuk, hogy
õ azok közé a ritka, kivételes adottságú
emberek közé tartozott, akinél az életkor
az egyéniséget alig befolyásolja. Kiemel-
kedõ mûveltsége, szakmája egészét átfo-
gó lenyûgözõ tudása mellett éppen szelle-
mének fiatalos lendülete kápráztatta el
azokat, akik közvetlen kapcsolatba kerül-
tek vele. Utolsó éveiben adminisztratív
gondok már nem terhelték, így idejének
legnagyobb részét szakterületének mûve-
lésére és filozófiai gondolatainak kifejté-
sére fordíthatta.

Minél tovább haladunk elõre az idõ-
ben, annál hihetetlenebb, hogy több mint
ötven évvel ezelõtt Szilas professzor úr
hogyan láthatta elõre a földgáz korszakos
jelentõségét, minden képzeletet felülmúló
térhódítását. Szakmai és egyetemi oktatói
pályafutásának egyik legjelentõsebb al-
kotása a gázmérnökképzés elindítása
volt. A képzés ma is az általa kijelölt úton
halad, változást csak a tantárgyak tan-
anyagának a folyamatos bõvülése jelen-
tett. Prófétaként határozta meg azt az
irányt, amit csak követni kellett. Tanítvá-
nyainak sikerei, hazai és nemzetközi elis-
merései igazolják elgondolásainak he-
lyességét.

Szilas professzor egyéniségének fon-

tos része volt az a nevelõi készség, amit
távolról sem hétköznapi módon alkalma-
zott. Ebben a személyes példamutatás,
néhány félmondattal mondott, de hajszál-
pontosan találó, szellemes mondat ját-
szotta a fõ szerepet. Szakmai érdeklõdése
széleskörû ismeretek szerzésében fárad-
hatatlan volt. Neki köszönhetjük, hogy
munkatársainak vérévé vált: csak a világ-
irodalom naprakész ismerete után szabad
a katedrára lépni. Nemcsak magával, de
munkatársaival szemben is igényes volt.
Elõadásai, írásai mestermûvek.

Szilas A. Pál gyakran emlegette meg-
hitt egyetemi és bányász társaságban,
hogy életpályájával összekapcsolja az õsi
bányász-kohász alma mater mindhárom
korszakát: a Selmec melletti Hegybánya
szülötte, Sopronban szerzett bányamér-
nöki oklevelet, Miskolcon lett professzor
és dékán. A szellemes asszociációt a hosz-
szú évek során megismert �szilasi mo-
soly� kísérte, melybõl környezete nem-
csak a biztos öntudatot, hanem a mélyrõl
jövõ öniróniát is kiérezhette. Cinkosságot
a múlttal és cinkosságot a jövõvel. Magá-
ban hordozta az akadémia hallgatóinak
léleklángjait, amelyek ma is ott pislákol-
nak Selmec kanyargós utcáin, az ódon,
palotányi házak végtelen sora közt, és a
hegybányai kapun kívül lévõ bányászte-
metõk magányos, megkopott kövei fölött.
Erõt merített a Sopron városát és a hazát
mentõ fõiskolások hazaszeretetébõl, ame-
lyet diákévei alatt korát meghazudtoló tu-
datossággal sugárzott szét diáktársai kö-
zött. De mély humanizmusával és jövõbe
vetett hitével táplálta az ötvenes években
büszkén menetelõ, új világot teremtõ elsõ
olajmérnök nemzedékek lelkesedését is.

Szilas A. Pál páratlan értékû szellemi
és emberi örökséget hagyott ránk. Tanít-
ványként kötelességünk gyarapítani ezt
az örökséget, és közkinccsé tenni ezeket
az értékeket. Megtanultuk, hogy a mérnö-
ki munkának mindenkor széles körû, biz-
tos szakmai ismereteken és az egyén eti-
kus magatartásán kell nyugodnia. A mi
szakmánkban különösen nagyok a kihívá-
sok és nagyok a csábítások. Nehéz eleget
tenni a kihívásoknak, és egyidejûleg el-
lenállni a csábításoknak. Professzorunk
és mesterünk abban is példaképünk, hogy
élete értelmének a mérnökgenerációk ok-
tatását és nevelését tekintette.

E gondolatok jegyében nagy örömmel
és meghatódva avatom fel a Szilas-termet.

Miskolc, 2011. december 16.�
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Adékáni köszöntõ és teremavató után
Tóth János, a MOIM igazgatója
(4. kép) vette át a szót, és köszönetet
mondott a könyv szerzõjének, valamint a
könyvkiadást támogató szponzoroknak,
majd rövid összefoglalóval utalt a könyv
�születési� körülményeire:

�Minden múzeumnak nagy öröm és
egy kis büszkeség, ha újabb kiadványát
adhatja közre. Esetünkben az öröm és a
büszkeség egy része dr. Laklia Tibort
illeti, mert õ írta a Hét rövid évtized
Szilas A. Pál élete és munkássága c.
könyvet. A Szilas A. Pál életmû megírásá-
val a szerzõ negyedik könyvét adta ki a
Magyar Olajipari Múzeum. Számomra
nagy megtiszteltetés, hogy már egy évti-
zede segíti munkánkat dr. Laklia Tibor,
akitõl munkatársaim és jómagam is sokat
tanultunk, tanulunk. A könyv elõmunkála-
tainak egyik fontos eredménye, hogy do-
bozoltuk, elõrendeztük Szilas A. Pál ha-
gyatékát. A könyv megírása szívügyem is
volt, mert Dr. Szilas A. Pál az egyetem el-
végzése után szülõfalumban, a Puszta-
szentlászlón kezdte munkáját az olaj-
iparban. Szilas A. Pál és családja, va-
lamint szüleim és nagyszüleim között jó
barátság alakult ki. Késõbb, már mú-
zeumi munkám során � fõlegMiskolcon �
többször beszélgettem professzor úrral.
Különösen tanulságosak voltak az olaj-
iparról, az emberi kapcsolatokról, a világ
dolgairól szóló elmélkedései. Örömmel
hallgattam Pusztaszentlászlóra, a szüle-
imre vonatkozó visszaemlékezéseket.

Talán kétszer is elmesélte �Pali bácsi�,
hogy édesapám tanította meg lovagolni.

Örömmel és meghatódottan látom
Dr. Szilas A. Pál portréját a terem falán.
A portrét Horváth Róbert bányamérnök
készítette a 70. születésnapjára. Sajnos az
átadás után nemsokára elhunyt Profesz-
szor úr. Ezt követõen elhatározta Horváth
Róbert, hogy élõ személyrõl nem készít
több portrét. (Ezt kivéve mintegy 100 db
portréja készült elhunyt tudósokról, szak-
emberekrõl.)

Különösen a mai rossz gazdasági
helyzetben egy ilyen könyv csak hathatós
támogatással készülhet el. Dr. Laklia
Tibor szakmaszeretetbõl, Dr. Szilas A. Pál
iránti személyes tisztelete jeléül írta meg
mûvét. A könyv nyomdai költségeit a
MOL-csoport támogatásán túl néhai
Lieberzeit-Szilas Anikó, a �Szilas-tanít-
ványok�, a MOL Üzemi Tanács, a TXM
Olaj- és Gázkutató Kft., a Miskolci Egye-
tem Kõolaj és Földgáz Intézete, a Ma-
gyar Gázipari Egyesülés, a DUNAGÁZ
Zrt., a Pamafix Kft. és a ZÁBRÁK Kútfú-
ró és Környezetvédelmi Szolgáltató Kft.
támogatták, köszönet érte.

Kívánom, hogy dr. Laklia Tibor még
további nagyszerû emberek életrajzát írja
meg.

Köszönöm dr. Tihanyi László dékán-
nak, dr. Szilas A. Pál egyetemi utódjának,
hogy a könyvet elõször Miskolcon mutat-
hattuk be.�

� A �szerzõ, dr. Laklia Tibor (5. kép) a
könyv elkészítésérõl beszélve elmondta,
hogy 1944-ben megkezdett olajipari
tevékenysége során Pusztaszentlászlón
találkozott elõször az ott dolgozó
dr. Szilas A. Pállal. Késõbb Nagykani-
zsán, Lovásziban is közeli munkatársa
volt, majd 1967-tõl az Õ meghívására
14 éven át oktatott fõállása mellett az
Egyetem Olajter-
melési Tanszékén.
A 224 oldalas
könyv a Magyar
Olajipari Múzeum, a
Miskolci Egyetem, a
Nyugat-magyar-
országi Egyetem
könyvtári anyagai-
nak (több tízezer ol-
dalas hagyatékok)
áttanulmányozása
után a személyes ta-
pasztalatainak fel-
használásával ké-
szült el. Ajánlását

dr. Tihanyi László, a bevezetõt Tóth János
írta.� �foglalta össze tömören dr. Horn
János a szerzõi bevezetõn elhangzot-
takat.

A könyvbemutató és teremavató
meghitt hangulatát a Professzor jelenlévõ
két lányának � Erzsébetnek és Katalinnak
� embert, családapát és professzort idézõ
visszaemlékezései tették emlékezetes-
sé� olyan gondolatokkal, amelyek csak
megerõsítették a könyvbõl kiolvasható
emberi és szakmai életrajzi képet.

A �hivatalos� bemutató és avató
azonban folytatódott, amikor a vendéglá-
tó-szervezõ egyetemi kar lehetõvé tette,
hogy a megjelentek fehér asztal mellett
eleveníthessék fel kötetlen beszélgetések
formájában Dr. Szilas A. Pállal való kap-
csolatukat.

Nagykanizsa, 2012. január 20.

A könyvbemutató eseménysorozat
második jelentõs rendezvényét a Nagy-
kanizsai Olajos Szeniorok Hagyomány-
ápoló Köre, aMagyar Olajipari Múzeum,
az OMBKE KFVSz Dunántúli Helyi
Szervezete közösen szervezte meg, ame-
lyen a megjelentek (tisztelõi, egykori ta-
nítványai, munkatársai, barátai, család-
tagjai) emlékeztek Dr. h. c. Dr. Szilas A.
Pál professzorra, az életérõl szóló könyv
bemutatása kapcsán. A szép számú ér-
deklõdõket, a MOIMAlapítvány Kurató-
riumának tagjait, az iparág képviselõit,
vezetõit, valamint a Szilas család megje-
lent tagjait Udvardi Géza, a hagyomány-
ápoló kör vezetõje üdvözölte. Holoda
Attila, a MOL Nyrt. EKTD igazgatója, a
MOIM Alapítvány kuratóriumának elnö-
ke, az OMBKEKõolaj-, Földgáz- és Víz-
bányászati Szakosztály elnöke rövid be-

4. kép

5. kép
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vezetõjét követõen dr. Dank Viktor gyé-
mántokleveles geológus, az MTA Dokto-
ra, ny. egyetemi tanár mutatta be a
könyvet:

�Tisztelt hallgatóim! Kedves kol-
légák!

Abban a megtiszteltetésben van ré-
szem, hogy ismét egy szép kiállítású, hite-
les tartalmú, mesterien szerkesztett és
profi módon fogalmazott, ábrákkal, fény-
képekkel gazdagon dokumentált könyvet
mutathatok be � dr. Laklia Tibor könyvét
� az értõ közönségnek. Egy könyvet, mely
egy kiváló ember tartalmas életérõl szól.
Szilas A. Pált az olajipar nagyjai között
tartja számon a szakma, akit külföldön,
fejlett olajiparral rendelkezõ országok-
ban is ismernek és elismernek. A szerzõ
maga is neves, egyúttal tudományt mû-
velõ és egyetemi oktatóként is mûködõ
szakember, aki nemcsak ismerõse, de be-
osztottja, munkatársa, baráttá nemesült
kollégája is volt a könyv alanyának.
Fáradhatatlanul kutatta, gyûjtötte, rend-
szerezte azokat a dokumentumokat, me-
lyek Dr. Szilas A. Pál személyével kapcso-
latosak. Ezen túlmenõen további infor-
mációkat, adatokat, véleményeket gyûj-
tött be barátoktól, kollégáktól, tanítvá-
nyoktól. Jó kapcsolatai révén a Szilas
család tagjaitól kapott személyes családi
emlékek, relikviák birtokában hitelesen
tudta megrajzolni ennek a kiváló mérnök-
nek nemcsak a szakmai-tudományos pá-
lyafutását, hanem emberi karakterét, ha-
bitusát is.

Nagyon fontos és egyben forrásértékû
az a korrajz is, melyben esetenként rövid
megjegyzésekkel, dokumentumokkal
elénk tárja azt a társadalmi közeget és
közszellemet, melyben ennek a hét évti-
zednek történései végbementek. Nagyon
lényeges és tanulságos a könyvnek ez a
tulajdonsága, mert a mai kor ifjú embere
hallván, olvasván furcsa régi története-
ket, gyakran nem érti, hogy azokban bizo-
nyos fonákságok hogyan történhettek
meg. Ilyen probléma Laklia Tibor könyvét
olvasva nem vetõdik fel, mert ott van a
szövegben a magyarázat. Ha feltesszük
magunknak a kérdést, hogy miért mentek
el viszonylag fiatalon, rátermettségüket
hasznos munkájukkal bizonyított szak-
emberek máshová, az oktatásba, mint pl.
Szilas P., dr. Alliquander Ödön, dr. Gyu-
lay Zoltán, vagy az óceánon túlra, mint
dr. Vecsey György, Zonda Pál és sokan

mások is az olajiparon kívül, akkor itt
megtaláljuk a választ.

Nagy élvezettel olvastam ezt a köny-
vet, mert zömmel arról az idõszakról szól,
melyben magam is aktívan részt vettem,
mint pusztaszentlászlói, majd kerettyei
praxi, késõbb olajos dolgozó, vezetõ,
egyetemi oktató és az MTA tudományos
bizottságainak tisztségviselõje. A könyv-
ben szereplõknek mintegy 80 százalékát
személyesen ismertem, ismerem.

Szeretném itt ezért most megkülön-
böztetett elismerésemet kifejezni Tibor
Barátomnak azért, hogy a gyengébb jel-
lemû és jóindulathiányban szenvedõ ka-
raktereket elnézõen, nagylelkû eleganciá-
val jelenítette meg.

ADr. Szilas A. Pál (1921�1991) életé-
rõl szóló könyv kilenc részre és tizennégy
függelékre oszlik. Terjedelme: 224 oldal.

Elsõ rész (1921�1943 közötti idõ-
szak)� A születés utáni tanulásról.

Lichner Aurél Albin Pál (1943-tól
Szilas A. Pál) családi körülményeit, a sel-
mecbányai, majd a soproni kötõdéseket
ismerteti. 1943-ban a MAORT-ösztön-
díjasként nyári gyakorlatán, Pátrón az
inkei fúrások geológiai vizsgálatát
végezte. Bányamérnöki oklevelének meg-
szerzése után megbízzák a hahóti terület
geológiai szolgálatának ellátásával.

Vérbeli bányászcsaládba született,
klasszikus bányaterületen. Édesapja,
Lichner József Selmecbányán bányász-
technikus, majd a Bányászati Fõiskola
irodavezetõje. Elévülhetetlen érdemei
voltak � a trianoni békediktátum követ-
keztében � a fõiskolának, majd egyetem-
nek Selmecrõl Sopronba való költöztetése
során. Fia a Selmechez közeli Hegybá-
nyán (Piarg) született, és a Lichner Aurél
Albin Pál nevet kapta. Édesanyja Hor-
niczky Anna, az iskola igazgatójának
leánya.

Elemi iskoláit a Soproni Katolikus
Fiúiskolában kitûnõ tanulóként végezte.
Ezt követõen a Pannonhalmi Szent Bene-
dek Rend Soproni Szent Asztrid Katolikus
Gimnázium diákja. Itt jeles tanuló, aktív
önképzõköri tag, majd elnök, beszédeket
mond, színjátszó, zongorázik, komponál,
részt vesz a cserkészmozgalomban. Szó-
val olyan ifjú fiú, akit minden apa álmo-
dik magának. A természetesen jeles érett-
ségit követõen 1939-ben beiratkozott a
Királyi József Nádor Mûszaki és Gazda-

ságtudományi Egyetem Bánya-, Kohó- és
Erdõmérnöki Tagozatára Sopronban.
Egyetemi tanulmányai alatt is fegyelme-
zett diák volt, vizsgát nem mulasztott.
Az elõadásokról jegyzeteket készített, a
gyakorlatokon is példás magaviseletûnek
és szorgalmas résztvevõnek bizonyult.

1943-ban vette fel a Szilas vezetékne-
vet. Ebben az évben MAORT-ösztöndíjas
lett Buda Ernõ, Horváth László, Varga
József, Várkony (Weisz) Rezsõ társaságá-
ban. Ez havi 130 pengõt jelentett akkor,
amikor a népszerû sláger úgy szólt, hogy
�havi 200 pengõ fixszel az ember köny-
nyen viccel�, azaz családok éltek sokkal
kevesebbõl, mint az ösztöndíj. Az olaj-
ipart is azért választotta, mert a már ott
dolgozó fiatal Zonda Pál mérnökmondta,
hogy �sok nehéz munka a világ végén, de
az amerikai cég jól fizet�, és ezt az évfo-
lyamtárs Buda Ernõ is megerõsítette.
Mint ösztöndíjas Pátrón az inkei fúrások
geológiai vizsgálatát kapta feladatul, me-
lyet olyan kiválóan megoldott, hogy je-
lentését dr. Kertai György, Majerszky
Béla és Dinda János is kiválónak minõsí-
tette. A nyári gyakorlat után, 1943. októ-
ber 29-én jeles eredménnyel bánya-
mérnöki oklevelet szerzett. November
5-én, Budapesten a Gresham palotában
dr. Papp Simon vezérigazgató és dr. Gyu-
lay Zoltán fogadta a MAORT Központ-
ban az ösztöndíjasokat.

November 6-án, Nagykanizsán Dinda
János bányamérnök, mûszaki igazgató
eligazítást tartott számukra. Miután Szi-
las Pál Inke térségében kiváló geológiai
munkát végzett, így õt felmenti a szokásos
üzemi gyakorlattól, és megbízza a Hahóti
Üzem geológiai szolgálatának ellátásá-
val dr. Barnabás Kálmán geológus veze-
tése alatt.

Második rész (1944�1948 közötti
idõszak) � a Zalában munkába állt
MAORT-alkalmazott viszontagsá-
gokkal teli éveirõl.

1944-ben a pusztaszentlászlói üzem
geológusa, majd az üzem vezetõje itt te-
lepedik le, alapít családot. A háborús
évek légiriadókkal, termelési kényszer-
szünetekkel, kitelepítéssel, pártharcokkal
teli nehéz éveiben végzett sokoldalú tevé-
kenységét (kutatási, geológiai, termelési,
gázellátási, emulzióbontási feladatok
megoldása, magyar nyelvû szakirodalom
biztosítása, tudományos publikáció) is-
merteti a fejezet.
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1944-ben Pusztaszentlászlóra került
geológusnak, Buda Ernõ pedig termelési
mérnöknek. Ebben az évben megnõsült,
és feleségével, a szintén mérnök Stráner
Zsókával letelepedett Pusztaszentlászlón.
Nagyon sok tennivalója akadt, és mind-
ezek mellett tanulnia is kellett folyamato-
san, mert amivel ott kellett foglalkoznia,
arról az egyetemen keveset hallott. A há-
ború utolsó évei közepette hiánygazdál-
kodás nehezített mindent, munkát, ellá-
tást egyaránt. Ennek ellenére szorgalma-
san tette a dolgát, és Laklia Tibor szemé-
lyében megbízható segítõtársra akadt. Itt
született meg elsõ gyermeke 1944-ben,
Szilas Anikó.

1945-ben a háború zûrzavarában a
családostól eltávozott Nagy Ödön üzem-
vezetõ után Szilas Pál lett a Hahóti Üzem
vezetõje, 24 évesen, egy évvel az egyetemi
diploma megszerzése után! Sokan ilyen
életkorban még egyetemisták, vagy ta-
pasztalt fõnök védõszárnyai alatt tanul-
nak bele a mesterségbe. Õ azonban ekkor
is nagyszerûen helytállt. Szlovák nyelvtu-
dását folyamatosan orosszal kiegészítve
kommunikált a szovjet katonai vezetéssel,
ezért nagyban Neki köszönhetõ, hogy a
háborús és az azt követõ idõszak ezen a
vidéken viszonylag zökkenõmentesen telt
el. Meg kellett oldania a közellátást is, az
akkor dívó cserekereskedelemben nem-
csak olajipari termékek, de téglagyártás
is szerepelt. Meg kellett oldani � többek
között � a terület gázellátását Kerettyérõl
és azt is, hogyan kell nem termelni, mert
a termelvényt nem tudták fogadni. Aki ak-
kor részt vett az eseményekben, az tudja,
hogy mennyi szervezõkészséggel párosult
emberség kellett ahhoz, hogy valaki sike-
resen levezényelje ezt a nagyon bonyolult
idõszakot. Ennek meg is lett az ered-
ménye, mert az akkori Igazoló Bizottság
megvizsgálta Szilas P. múltját, viselkedé-
sét, tevékenységét, a munkásokhoz való
viszonyát és igazolta! Óriási jelentõségû
dolog volt ez akkor.

Szakmai sokoldalúságára jellemzõ,
hogy kutatási, geológiai, termelési, gáz-
ellátási, emulzióval kapcsolatos dolgokat
kellett végeznie, irányítania. Emberi sok-
színûsége és barátságos, nyugodt, megér-
tõ karaktere miatt már fiatalon elfogad-
ták vezetõnek és felismerték hatékony te-
vékenységét. Ezért azonban szüntelenül
tanulnia kellett. Ahogy naplójában írta:
�itt nem 8 órából áll a munkaidõ, és az
embernek csak az esti-éjszakai órákban

jut ideje tanulni és a szakmával foglal-
kozni�.

1946-ban újabb családi öröm éri:
megszületett Szilas Katalin.

Ismereteinek és a kollégák olajipari
ismereteinek gyarapítása céljából 1947-
ben megszerzi és � felesége közremûkö-
désével � sokszorosítja az olajipar akkori
�Bibliáját�, a német Mayer-Gürr köny-
vét. Az 1944-ben írt könyvet dr. Papp
Simon fordította, 1947-ben került Ma-
gyarországra, és Gyulay-Binder révén
Szilas Pálhoz. Dr. Alfred Mayer-Gürr
(1912�2008) német geológus olajügyben
dolgozott Tanzániában, Irakban, Len-
gyelországban, Romániában, a Kaukázus
vidékén. Könyvének címe: �A nyersolaj-
termelés alapkérdései, a kõolajtelepek-
ben a termelés alatt lejátszódó folyama-
tok, mint a gazdaságos termelés alapjai.�

Látható, hogy a fiatal mérnök igyeke-
zett a naprakész irodalomból tájékozódni.
Német nyelvtudása következtében a né-
met szakirodalmat eredetiben tanulmá-
nyozta. Késõbb a Szilas-tanszék szemé-
lyes kapcsolatokat is ápolt az ugyancsak
professzorrá vált Mayer-Gürrel.

Folyamatos önképzésének eredmé-
nyeként, melyben jól ötvözõdik az elmélet
és a gyakorlat, 1948-ban megjelent elsõ
tudományos publikációja, melyben a
pusztaszentlászlói olaj közismerten ma-
kacs emulziójával foglalkozik.

Harmadik és negyedik rész
(1948�1953 közötti idõszak) � a �for-
dulat�,az államosítás és a �váltás�
évei.

A �fordulat éve�, a MAORT államo-
sítása utáni idõszak tragikus eseményei
után a nagykanizsai, majd a lovászi �ola-
jos� munkáséveinek történéseit ismerhet-
jük meg: 1949-ben lett a Lovászi mezõ
termelésének mûszaki vezetõje, majd fõ-
mérnöke. A mezõ 1943-ban már mintegy
500 ezer tonna olajat termelt, majd a fo-
kozatos termeléscsökkenés miatt számos
új mûszaki feladatot adott: kidolgozni a
mélyszivattyús, a segédgázos termelés, a
dermedõ olaj csõvezetéki szállításának a
feltételeit stb. 1952-tõl a nagylengyeli kõ-
olajtermelés megindításában is feladato-
kat kapott. Nehéz, ahogy egy helyen Õ is
leírta: �sem nem béke, sem nem háború�
� s idõszak volt ez. 1952-ben � dr. Gyu-
lay Zoltán meghívására � megpályázta a
soproni egyetem 1951-ben megalakult
Olajtermelési tanszék docensi állását.

A harmadik rész (1948. febr.�1949.
nov.) rendkívül nehéz, szomorú történelmi
szakaszról ad hiteles képet. E képben sze-
repel az ún. �fordulat éve� kapcsán a
MAORT állami kezelésbe, majd birtokba
vétele, ekkor történtek az ipar tragikus
eseményei (Pokker Ernõ kerettyei öngyil-
kossága, dr. Papp Simon halálra ítélése,
letartóztatások) és ekkor vált folyamatos-
sá a rettegés.

Szilas Pált jó munkája eredményeként
Nagykanizsára helyezték a Mûszaki Mé-
rések és Adatnyilvántartási csoport veze-
tõjévé. Az elõzõ vezetõ sajnos alkohol-fil
volta miatt már nem tudott megfelelõ
munkát végezni. Különben is régi
MAORT-os volt, és azokat az új hatalom
egyre mostohábban kezelte. Szilas P. a jó
munkája, tehetsége mellett fiatal kora
miatt esett más megítélés alá. Neki nem
volt még régi ipari múltja, nem volt meg-
határozó vezetõi pozícióban, nem pályá-
zott senki a helyére, nem volt veszélyes,
nem jelentett konkurenciát. (Ebben az
idõben néhány év plusz nagyon sokat je-
lentett. A magam esetével bizonyítom ezt,
mert ha 1944-ben csak két esztendõvel
vagyok idõsebb, akkor � mint a gyérszá-
mú magyar vadászrepülõk egyikét � már
abban az évben lelõnek, de ha mégis
valahogy életben maradok, akkor édes
Hazám új urai akasztanak fel, mint tették
rangidõs bajtársaimmal.)

1948 õszén az állami kezelésbe vett
MAORT központban nagyszabású érteke-
zés folyt a kutatási és feltárási munka-
tervrõl. Elõadók a szakma jelesei
(dr. Gyulay Zoltán, dr. Kertai György,
Czupor Andor, dr. Alliquander Ödön)
voltak. Az elõadások után, a 23 hoz-
zászóló között volt a 27 éves Szilas P. is,
akinek bátor, szakmailag helytálló szö-
vege megtetszett az egyik akkori potentát-
nak, aki akkor az Üzemgazdasági Fõ-
osztályt vezette. Benda Sándornak hívták,
akit � miután a textilkereskedésbõl ér-
kezett � olajos berkekben csak a �rõfös�-
ként emlegettek. A Gresham-palotában
tevékenykedõ Szilas A. Pálnak Laklia
Tibor lett titkárként a munkatársa. A ve-
zetés körül az ÁVH szakértõjeként for-
golódott dr. Forgács (alias Feuerstein)
László is, aki korábban Nagyváradon egy
kocsikenõcs üzemben dolgozott, késõbb
Hajdúszoboszlón poloskairtással fog-
lalkozott. Nem végezhette jól a munkáját,
mert 1949-ben õt is letartóztatták.

27



www.ombkenet.hu * BKL Kõolaj és Földgáz, 145. évfolyam, 2012/2. szám

A negyedik részben a könyv szerzõje
bemutatja, hogyan alakult Szilas P. élete
1949 novembere és 1953 novembere kö-
zött, miután Lovásziba helyezték. A Lová-
szi mezõ ekkor az ország legnagyobb
készletû és legtöbb kiváló minõségû, kõ-
olajat termelõ szénhidrogén-elõfordulása
volt. Az új felsõ vezetés kedvenc tevékeny-
sége ekkor a gyakori átszervezés. Rövi-
den, csupán tanulságos, elrettentõ példa-
ként dióhéjban: a MAORT központot
Nagykanizsára helyezték, a Nehézipari
Minisztériumban olajiparral foglalkozó
szervezetet alakítottak ki, megalakították
a Dunántúli Ásványolaj- Ipari Központot
(DÁIK) Nagykanizsán, megszervezték a
Dunántúli Ásványolajtermelõ Nemzeti
Vállalatot (DÁT). Egy év múlva e két
utóbbi megszûnt. Még mindig csak 1952-t
írtak, amikor itt is létrejött a vállalatokat
összefogó MASZOLAJ, egy évre rá pedig
az ún. �kis tröszt�, élén D. T. Nazarov
igazgatóval, akinek helyettese Papp
Károly lett. Ez a felállás nem kedvezett az
akkor már fõmérnök Szilas Pálnak. Papp
K. a szóbeszéd szerint egy pékbõl lett
olajvállalati igazgató. Ez a középtermetû,
õszes tüske frizurát viselõ, korpulens,
nagyhangú ember úgy viselkedett beosz-
tottaival szemben, mint egy korlátlan ha-
talommal rendelkezõ kényúr. Gyakori
szavajárása volt �egy nagy túrós ... ma-
gának!� Ezért azután rajta ragadt a túrós
Karcsi bácsi név. Egy alkalommal � már
diplomás koromban � tárgyaltam vele,
amikor rám szólt: �rakja össze fiam a
zokniját, ha velem beszél!� Visszaszól-
tam, amihez nem volt hozzászokva. �El-
nézést, nem gondoltam, hogy kaszárnyá-
ban vagyok�. Elvörösödött, de türtõztette
magát. A késõbbiek során sem zárt a szí-
vébe. Temetésekor a Tröszt nevében én
mondtam búcsúztatót. Teljesen érthetõ,
hogy az udvarias, finom modorú Szilas P.
ezt a stílust nem tudta elviselni. A szovjet
igazgató sajnos hasonlóan nyers modorú
ember volt. Vele Szilas fõmérnök direkt-
ben tudott tárgyalni, mégsem tudtak
megfelelõen együttmûködni. Ez azért na-
gyon sajnálatos, mert az itt dolgozó többi
szovjet szakember megfelelõ partner volt,
és többen kifejezetten kellemes, kedves
emberek voltak, akik a szakmát képvisel-
ték, és nem egyszer hathatós segítséget
nyújtottak a szakmáknak a túlbuzgó, szeré-
nyen képzett magyar apparatcsikokkal
szemben. Bizonyára ismert lesz néhány
név közülük: Dunjamolov, Szolovkina,

Bobrisev, Nazaretov, Szarkiszov, Szarkisz-
jan, Caturján, Gyevisev, Polskov és mások.

Pedig nagyon szép munka folyt Lová-
sziban. A mérnök Szilas, késõbb fõmér-
nök hamar beilleszkedett a helyi környe-
zetbe, elfogadták vezetõnek, és hatékony
csapatmunkát tudott megvalósítani. Ra-
cionalizálták a mélyszivattyús termelést,
tervei alapján átalakították a segédgázas
termelést, ami olajtöbbletet hozott. Meg-
alkotta az elsõ hazai Plunger-liftet.
Megoldották a dermedõ olaj csõvezetéki
szállítását (Újfalu). Amikor pedig Nagy-
lengyelben megindult a gáz nélküli ne-
hézolaj termelése, Szilas P. pusztaszent-
lászlói tapasztalataival segítette a mun-
kálatokat, mígnem létrejött a Nagylen-
gyeli Kõolajtermelõ Vállalat.

Amilyen jó kapcsolatokat tudott kiépí-
teni a munkatársakkal, technikusokkal,
munkásokkal, annyira nem sikerült ez az
igazgatósággal. Igaz, Õ sohasem volt
sem bratyizó ivócimbora, sem alázatos
alattvaló. Pedig ismerte a vezetésre ki-
jelölt munkáskádereket, mert a Gazdasá-
gi Mûszaki (Vörös) Akadémián � Buda
Ernõvel együtt � Õ is tanította õket.

1951-ben Sopronban dr. Gyulay
Zoltán vezetésével megalakult az Olaj-
termelési tanszék. Meghívta Szilast segí-
tõnek. Minthogy nem érezte jól magát az
elõbb említettek miatt Lovásziban, 1952-
ben megpályázta a tanszék docensi állá-
sát. Ebben az évben született meg Erzsé-
bet nevû leánya. 1953-ban az állást meg-
kapta, de ez nem ment könnyen. Magya-
rázat helyett indoklást közlök abból a he-
lyesírási hibákkal tarkított levélbõl, me-
lyet a Lovászi Kõolajtermelõ Vállalat
személyzeti osztályának vezetõje írt ezzel
kapcsolatban a Felsõoktatási Minisztéri-
um Személyzeti Osztály vezetõjének. Eb-
ben kifejti, hogy Szilas P. fõmérnök Lová-
sziban munkáját kiválóan végzi, jól veze-
ti a reá bízott területeket, szakmailag tel-
jesen kifogástalan. De! Családjával rend-
szeresen templomba jár, megszületett
gyermekét megkereszteltette, sõt a papot
meg is hívta ebédre! Összegzésként nem
javasolja, hogy Szilas A. Pál docensként
a soproni egyetem mérnökhallgatóit ok-
tassa, nevelje. Jellemzõ eset ez arra a
korra, ahol a szerényen képzett pártem-
berek keze az iparból az oktatási szférába
is átnyúlt. Ahol az akkori latin nyelvû Nos
Rector... kezdetû pergamenre írt egyetemi
doktori oklevelemre, azt kézbe véve, azt
mondta egy másik potentát, hogy tudod,

ennek az a baja, hogy túl kemény a papír-
ja! (Értsd, nem használható higiéniai
célokra.) De késõbb is, amikor már a pro-
fesszor, Dr. Szilas P. érdeklõdött egy kõ-
mûvestõl, hogy mennyit keres havonta.
A válasz után kiszaladt a száján, hogy az
sokkal több annál, amennyit egy egyetemi
tanár kap. Na ja kérem, de ezért meg kell
ám dolgozni! � volt a reflexió. Érthetõ te-
hát, hogy jóval kevesebb fizetésért, szeré-
nyebb lakáskörülmények között is miért
érezte magát jobban Sopronban.

Ötödik rész (1953. november�1959.
július között) � �soproni� idõszak.

1953-ban � a MASZOLAJ Rt. ellen-
javaslata dacára � sikerült Sopronba ke-
rülnie. A fejezet a soproni évek oktató-
nevelõ munkájával, tudományos tevé-
kenységével foglalkozik (a kõolajterme-
lésrõl, a segédgázos termelésrõl, a réteg-
nyomásmérésrõl készít oktatási anyago-
kat, szabadalmakat nyújt be. 1957-ben
megszerzi a �Mûszaki Tudományok
Kandidátusa� akadémiai minõsítést.

Az ötödik részben már a soproni
egyetemi docens 1953. november�1959.
július közötti oktató-nevelõ munkájáról
és tudományos tevékenységérõl olvasha-
tunk. Az érkezését követõ évben már
megjelentek a kõolajtermelésrõl, a segéd-
gázas termelésrõl, a rétegnyomásmérés-
rõl szóló oktatási munkái. A hallgatók
nagy szerencséjére Szilas P. � Gyulay
proffal ellentétben � szeretett írni, doku-
mentálni. Két, a segédgázas termeléssel
kapcsolatos szabadalmat is benyújtott.

Az 1956-os események kapcsán hív-
ták, hogy hagyja el az országot, de Õ itt-
hon maradt. 1957-ben megszerezte �A
Mûszaki Tudományok Kandidátusa�
akadémiai minõsítést.

Hatodik és hetedik rész (1959.
augusztus�1984. között) � a �miskol-
ci egyetemi� idõszak.

A szerzõ a Miskolcra áttelepült egye-
temen végzett oktatási tevékenységét dol-
gozza fel. 1960-ban megkapta a kandidá-
tusi fokozat után járó �Mûszaki Doktor�
címet és oklevelet. 1964-ben kinevezték
egyetemi tanárnak és a Bányamérnöki
Kar dékánja lett, átvette az Olajtermelési
Tanszék vezetését, 1967-ben � elsõként
Európában � megszervezte a gázmérnök-
képzést, két szolgálati találmány kimun-
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kálásának volt a vezetõje. Megírta
�A földgáz termelése, elõkészítése és
szállítása� c. tankönyvet. A �Production
and Transport of Oil and Gas� címen
kiadott könyvével elnyerte az MTA
�Mûszaki Tudományok Doktora� aka-
démiai fokozatot. Az MTA Nívódíjat el-
nyert könyvet a világ több helyén � köz-
tük az orosz nyelvterületen is � tan-
könyvként ismerték el. A könyv kapcsán
számos külföldi egyetemen tartott elõ-
adást, 1983-ban �megkülönböztetett ven-
dégprofesszorként� tanított az oklahomai
Tulsa egyetemén.

1981-ben a �Munka Érdemrend�
arany fokozatával tüntették ki.

A Hatodik rész 1959. aug.�1969. kö-
zött már a Miskolcra települt egyetemen
dolgozóról szól. Itt kapta meg 1960-ban a
kandidátusi fokozat után járó �Mûszaki
Doktor� címet és oklevelet. Megírta a
Hidraulika (1961), Bevezetõ a hidraulika
és kõolajtermelés c. tárgyak elõadásához
(1961), Gáztalan olajat termelõ kutak
üzemjellemzõinek meghatározása felszíni
adatokból (1961) címû oktatási anyagait
és a Kõolajtermelés c. 465 old. terjedel-
mû könyvét (1963). 1964-ben kinevezték
egyetemi tanárnak, és egyúttal a Bánya-
mérnöki Kar dékánja lett. Elõadásokat
tartott a környezõ országokban és szak-
mai kapcsolatokat létesített az ottani
egyetemekkel, olajipari szervezetekkel.
1964-ben Gyulay Zoltántól átvette az
Olajtermelési Tanszék vezetését (43
éves). 1967-ben, elsõként Európában,
megszervezte a gázmérnökképzést. Tan-
székét jeles külsõ szakemberekkel, köztük
dr. Laklia Tiborral erõsítette. Oktatási
alapként megírta �A földgáz termelése,
elõkészítése és szállítása� c. könyvét.
1969-ben két szolgálati találmány kimun-
kálóinak vezetõje. Az egyik a dermedõ
olajok csõvezetéki szállításáról, a másik a
segédgázas kútkialakításról szól.

A hetedik részben (1970�1984) a �Sic
itur ad astra� címmel a Szerzõ egy rend-
kívül eredményes életszakaszt mutat be.
Dr. Szilas P. pezsgõ oktatói, tudományos,
külföldi kapcsolatokkal gazdagított élet-
vitelt folytat. Sajnos azonban már egész-
ségügyi problémák is jelentkeztek. Hi-
pertóniával, fáradékonysággal küzd. Kel-
lemetlenségek is érik a Szakosztályban,
az Akadémián, és ami a legfájóbb, ké-
szülõ könyve kiadásának akadályozása
vonatkozásában is.

Személyes tapasztalatom, hogy ko-
moly erõk lettek mozgósítva, hogy ez a ki-
tûnõ könyv ne jelenhessen meg. Miért?
Irigységbõl? Presztízsokokból? Büszkén,
de nem dicsekvõen említem meg, hogy
magam, mint az MTAX. Osztályán mûkö-
dõ Kõolaj-, Földgáz- és Vízbányászati
Bizottság elnöke, az MTA Magyar Nem-
zeti Bizottságának tagja, az MTA Ok-
tatási Bizottságának tagja, minden erõm-
mel támogattam a könyv megjelenését.
A tennivalókat Palival mindig egy presz-
szóban beszéltük meg. Érthetõ okokból
nem az OKGT-ben és nem is az Akadé-
mián.

1975-ben megjelent A. P. Szilas:
�Production and Transport of Oil and
Gas� c. könyve 630 oldal terjedelemben
az Akadémiai Kiadó és az Elsevier kiadá-
sában. Könyve alapján 1976-ban Szilas
P. elnyerte az MTA �Mûszaki Tudomá-
nyok Doktora� (nagydoktori) akadémiai
fokozatot. Sajnos ez a nagydoktori védés
semment simán. Itt is mûködésbe léptek a
könyve megjelenését akadályozó erõk.
Ezt az inkorrekt manipulációt, mint az
említett bizottságokban mûködõ köztestü-
leti tag, direktben volt módom tapasztal-
ni. Ritka, ízléstelen dolog volt mondvacsi-
nált, ügyrendi problémákkal a védésnél
elnöklõ akadémikus lemondását eredmé-
nyezõ zûrzavart gerjeszteni. Az akció
azonban itt sem járt sikerrel.

A könyv nyomán ismertsége nõtt, szá-
mos helyre, külföldre is meghívást kapott.
Az MTA Nívódíjjal tüntette ki, és a
NEDRA kiadásában oroszul is megjelent,
a Gubkin Egyetem elismerõ diplomája és
emlékérme kíséretében.

1981-ben lett a �Munka Érdemrend�
arany fokozatának tulajdonosa.

1983-ban, óriási szakmai sikerként,
meghívták az USA-ba. Itt az olajipar böl-
csõjének számító oklahomai Tulsában,
mint �megkülönböztetett vendégprofesz-
szor� tartott tárgykörében vizsgaköteles
kollégiumot. Nagyban öregbítette Ma-
gyarország hírnevét. Elõadásokat tartott
Ausztriában és Németországban is
(Leoben, Zellerfeld).

Nyolcadik rész (1984�1991 közötti
idõszak) � 7 esztendõ nyugállomány-
ban, de nem tétlenségben.

1984-ben � 41 szolgálati év után � vo-
nult nyugállományba. Ez a fejezet errõl a
nem �aktív�, de nem is tétlen idõszakról
szól. Cikkeket ír, elõadásokat tart, üzemi

meghívásoknak tesz eleget, dokumentál-
ja a bányászhagyományokat. Számos ki-
tüntetést, elismerést kapott.

1985-ben ismét nagy öröm érte. Az
Akadémiai Kiadó újra megjelentette �A
kõolaj és földgáz termelése és szállítása�
c. kétkötetes könyvét angolul is. Ekkor
már többet kell foglalkoznia egészségi
állapotával, kicsit visszavesz a tempóból,
de még cikkeket ír, elõadásokat tart kül-
földön is. Gondot fordít rájuk és doku-
mentálja a bányászhagyományokat.
Megkapja az Egyetem �SignumAureum�
díját (1985), a �Bányász Szolgálati Ér-
demérem� gyémánt fokozatát (1986), az
�Akadémiai Díjat� (1987).

Változatlanul gondja van a vérnyo-
másával. Ezért tartom mindmáig áldoza-
tos szakmai-emberi gesztusnak, hogy
1988-ban az akadémiai doktori védésem-
nél az egyik opponensi tisztséget volt szí-
ves elvállalni. A geológiát, a geofizikát
képviselõ opponensek mellett Õ volt a
harmadik bírálóm a mûszaki tudomány
képviseletében.

1991-ben 70. születésnapja alkalmá-
val számos gratulációt kapott, és az Olaj-
termelési Tanszék tudományos ülést is
szervezett tiszteletére. Utolsó éveiben fi-
gyelme elvont dolgok felé fordult. A hittel,
az evolúcióval, az élet kialakulásával
kezdett intenzíven és dokumentáltan
foglalkozni.

A kilencedik rész a búcsú nélküli
hirtelen eltávozásáról szól.

1991. június 4-én hunyt el szívroham-
ban. Temetésén, Miskolcon nagyszámú
résztvevõ jelenlétében az Egyetem, az
ipar, a tudomány, a tanítványok kép-
viselõi búcsúztatták. Neve, tevékenysége
kollégáiban, tanítványaiban, mûveiben él
tovább. Szerencs városában utca és em-
lékoszlop viseli nevét. Mellszobra 2001-
tõl aMagyar Olajipari Múzeum panteon-
ját gazdagítja.

A Függelékben érdekes és fontos do-
kumentumok másolatai, � szakirodalmi
munkáinak felsorolása, gratulációk és
utolsó, posztumusz cikke � találhatók.

Dr. Szilas A. Pál igazi hazafiként ta-
nult, dolgozott az olajiparban, alkotott a
tudomány terén, szakembereket képzett ki
az olajipar számára, nemzetközi tekin-
télyt szerezve képviselte hazánkat számta-
lan alkalommal külföldön is. És minden-
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Szemelvény a Molnár C. Pál
Mûterem�Múzeum és Baráti
Körének programjából

ABaráti Kör 2012 tavaszi-nyári prog-
ramjából az alábbi két esemény

érdemel említést:

AZsigmondycsaládtalálkozója,április25.
Ismét Csillag Péter múzeumvezetõ

szervezésében került sor a Budapesten la-
kó Zsigmondy családok utódainak talál-
kozójára, mintegy 35 fõ részvételével. Ez
alkalommal ismét Csath Béla gyémánt-
okleveles bányamérnök tartott vetített ké-
pekkel színesített elõadást a Zsigmondy
család négy generációjáról � bemutatva
az egyes generációkhoz tartozó szemé-

lyeket, valamint az egyes családok által
összeállított gazdag anyagokat tartalma-
zó dossziékat.

Dr. Zsigmondy Árpád, a �Zsigmon-
dyak� nesztora, a Zsigmondy leszárma-
zott rokonok részére készített családi
összeállítással kedveskedett.

Az elõadást követõen a megjelent le-
származottak mutatták be családjukat,
beszámolóikat sok visszaemlékezéssel
tarkítva, majd a MOIM Zsigmondy Vil-
mos Gyûjtemény részére többen adtak át
fényképeket és egyéb értékes anyagokat.

�Barangolások� Zalában, május 13.

Amájusi kirándulás alkalmával, mely
a �kincskeresés� jegyében került

megrendezésre, a csoport felkereste a
MOIM Zsigmondy kiállítási részlegét,
ahol Simon István, a �Zsigmondy Vilmos
Gyûjtemény� vezetõje (a gyûjteményt 34
éven keresztül vezetõ és ápoló Csath

Béla utódja) köszöntötte a csoport veze-
tõjét, Csillag Pétert és a megjelenteket.
A �Zsigmondy Vilmos és Zsigmondy
Béla, a magyar vízkutatás úttörõi� kiállí-
tást a Zsigmondy-családfát ábrázoló tab-
lón, a két Zsigmondy munkájának doku-
mentumain és személyes tárgyain ke-
resztül mutatta be, felhívva a figyelmet
néhány érdekesebb expozitumra. A részt-
vevõk érdeklõdéssel nézték amozgatható
Zsigmondy-féle fúrótorony makettjét.

Nagy sikere volt a mintegy 15 leszár-
mazott által összeállított családi albumok-
nak. Ezekben a dossziékban a családdal
kapcsolatos dokumentumok, életrajzok,
particédulák és sok fénykép található,mel-
lékelve a családfa is, bejelölve az illetõ
család leszármazásának útvonalát. Szá-
mos jelenlévõtõl érkezett felajánlás a gyûj-
teményt gyarapító újabb dokumentumok,
fényképek küldésével kapcsolatban.

(Cs.B.�S.I.)
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honnan hazajött! Pedig az itthonival azo-
nos tevékenységgel külföldön sokkal több
pénzt kereshetett volna és sokkal szaba-
dabban mozoghatott volna a világban.
Nyelvtudása, szakmai ismertsége révén,
ha kint marad, Neki kezdetben sem kellett
volna alantas munkákat végeznie.
Õ ugyanúgy professzor vagy mûszaki
vezetõ lehetett volna, mint itthon. Még
kedvenc hobbija, a kertészkedés területén
is az itthoninál lényegesen nagyobb va-
riációkban és méretekben gondolkodha-
tott volna.

Dr. Szilas A. Pál � ez a német szárma-
zású ember � igazi magyar volt, hasznos
magyar! Magyarabb, mint sokan mások,
akik Õt minõsíteni merészelték. Ezt tud-
hattuk meg dr. Laklia Tibor jóvoltából,
ebbõl a szép könyvbõl. Hálás köszönet
Neki ezért!

Dr. Dank Viktor, gyémántokleveles
geológus, az MTA Doktora,

az OKGT volt vezérigazgató-helyettese,
az ELTE egykori egyetemi tanára�

A részletes ismertetést követõen a
könyv szerzõje itt is beszélt (6. kép) a
könyv készítése során felhasznált szemé-
lyes élményeirõl (a pusztaszentlászlói, lo-
vászi üzemi évekrõl, a gázipari tevékeny-
ségrõl), megköszönve mindazoknak,
akik segítséget nyújtottak a könyv meg-
születéséhez a gazdag dokumentációs
anyagok biztosításával.Dr. Laklia Tibor a
könyv készítése kapcsán hangsúlyozta:
�Hiszem, hogy szakmánk és elõdeink-ta-
nítómestereink történelmét nekünk kell

megírnunk; tisz-
telettel, õszintén és
néha elfogult büsz-
keséggel is. Vállal-
juk fel: Emlékezni és
emlékeztetni!�

A késõbbi fel-
szólalók (Udvari
Géza, Szlávik Tibor,
dr. Szabó György,
Tóth János) a szak-
emberre, a példa-
képre, az igazi rene-
szánsz emberre em-
lékeztek, felelevenít-
ve a vele való
találkozás egy-egy mozzanatát. A család-
tagok (lányai: Katalin és Erzsébet, veje,
unokája) a szeretõ és segítõ mérnök-éde-
sapa, nagyapa alakját felidézve köszön-
ték meg dr. Laklia Tibor áldozatos
munkáját.

Szank, 2012. január 27.

A könyvbemutató harmadik állomása
Szankon volt, ahol a szakmai hagyomá-
nyok és emlékek õrzését reprezentáló
igen örvendetes megemlékezésre egy
ipartörténeti emlék avatásával egybekap-
csolt Szakmai Napon került sor. Külön
emelte ennek a Szakmai Napnak az
ünnepélyességét az a tény, hogy éppen a
hazai szénhidrogén-bányászat születé-
sének 75. évfordulójára esett a rendez-
vény, amely így a �75 éves jubileum� el-

sõ jelentõs rendezvényévé is vált, és ame-
lyen dr. Laklia Tibor és Tóth János, a
MOIM igazgatója Falk Miklós szervezé-
sében és közremûködésével bemutatta a
Szilas professzor úr életérõl és munkássá-
gáról készült könyvet.

A könyvet ajánljuk azoknak, akik a
magyar kõolaj- és gázipar történetérõl
szeretnének többet megismerni. Kereske-
delmi forgalomba nem kerül, megrendel-
hetõ a Magyar Olajipari Múzeumban

(tel.: +36 92 313 632,
e-mail: moim@olajmuzeum.hu).

Az összeállítást dr. Csákó Dénes készítette
� dr. Tihanyi László, dr. Dank Viktor, Tóth
János, dr. Horn János, Udvardi Géza és Dallos
Ferencné által írt anyagok felhasználásával
(szó szerinti anyagok dõlt betûs szedéssel)
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Az OMBKE Történeti Bizottsá-
gának ülése
(Budapest, 2011. december 7.)

AMagyar PB-Gázipari Egyesület
hivatalos helyiségében megtartott

bizottsági ülésen Tóth Álmos emléke-
zett Telegdi-Róth Károlyra. (Elõadásá-
hoz Clement Andor és Csath Béla fû-
zött kiegészítéseket.)

A szakosztályi bizottságvezetõk és
múzeumvezetõk tájékoztatója a IV.
negyedévi munkáról

A Bányászati Szakosztály részérõl:
Benke István: az egercsehi bányá-

szattörténeti könyv; a Rudabányai Mú-
zeumi Napok rendezvénye (melyen
többek között dr. Kordos László, Törõ
Béla elõadása is elhangzott.); �Telkibá-
nyai kerámiák� c. és a �Mecseki szén-
bányászok az 1956-os forradalomban�
c. könyvek kiadása.

Hermann György: Várpalota to-
vábbra is mûködtetné a bányászati mú-
zeumot, de még mindig rendezetlenek a
tulajdoni és mûködtetési viszonyok.

Benke István: új állami felállás van
alakulóban a kultúra, múzeumok terü-
letén. A továbblépés elõtt várjuk meg
az új rendszer kialakulását.

Liptay Péter: hasonló gondok van-
nak Salgótarjánban is, mint Várpalotán.

Solymár Judit: bemutatta �A szénfa-
lon nem ragyognak a csillagok� c.
könyvet, amit egy táti születésû újság-
író írt. A helyi rendezvények: �90 éves
az OMBKE Helyi Szervezete�, a Szent
Borbála-ünnepségek, a helyi szénbá-
nyászat 230. évfordulós ünnepe.

Az iskolai bányászattörténeti pályá-
zat sikeresen lezajlott. A bányász em-
lékház mûködését a város a BDSZ-szel
együtt segíti. Jó lenne Dorogon egy bá-
nyászati múzeumot kialakítani a Ka-
szinó tetõterében.

Sõregi Zsolt: Borbála-napot és -szak-
estet tartottak Bükkábrányon és Rózsa-
szentmártonban.

Szablyár Péter: a Szabó József
Technikum évfordulóján megemléke-
zést tartottak (az eredeti épület helyén
emléktáblát avattak, megkoszorúzták
Szabó József sírját), az ünnepi ülést a
MÁFI-ban tartották. 4000 fotót tartal-
mazó CD-t adott át a MOIM-nak.

Tóth Álmos: a MTESZ Tudomány-
és Technikatörténeti Napokon többen
tartottak elõadást a TB tagjai közül is.

Vaskohászati Szakosztály részérõl:
Karancz Ernõ: A szakcsoport 2011.

évi tevékenységének fontosabb esemé-
nyei: elõadások (dr. Pilissy Lajos � az
öntõszakmérnök-képzésrõl �, Mikus
Károlyné � Rombauer Tivadar bá-
nyász-kohászról, dr. Kõrössi Béla ko-
hómérnökrõl és a 135 éve meghalt
Deák Ferencrõl); a XIII. Ózdi Napok �
Nemzetközi Ipari Örökségvédelmi
Konferencia, június 3�4.; Ipari Örök-
ségvédelmi Ankét; a Salgótarjáni
Ipartörténeti Emléknap, október 21.

Hozzászólások:
Liptay Péter: Kedvezõ tapasztala-

tokat szerzett Miskolc és környéke
bányász�kohász emlékhelyek (Mike-
robb Kft. múzeuma, Rudabánya, Jós-
vafõi Tájház) megtekintése során;

Salgótarján térségébõl 200 db � ál-
tala feldolgozott � térkép van a levéltár-
ban, szívesen átadná az érdeklõdõknek;

A 2012-es évfordulókhoz még talált
újabb dokumentumokat és kéri a továb-
bi kiegészítéseket;

A Borovszky Ambrus megemlékezés
lehetne közösen a dunaújvárosi kollé-
gákkal;

Javaslatot kér, mely kiemelkedõ
szakemberekrõl emlékezzünk meg jö-
võre?

Szablyár Péter: már nem támogatja
a Tájházat a Bükki Nemzeti Park és ja-
vasolta, meg kellene vizsgálni annak a
lehetõségét, hogy minden településen
legyen helytörténeti gyûjtemény.

Solymár Judit: felhívta a figyelmet a
nem bányászati jellegû Pick Gyûjte-
mény (rádiók, telefonok, híradástechni-
kai tárgyak stb.) pusztulására.

Hermann György: Salgótarjánban is
pusztul sok régi épület; a 175 éve
született Farbaki Istvánról a jövõ év
szeptemberében tart elõadást.

Liszka János: valamelyik jövõ évi
ülésen szívesen beszélne az OMBKE
1903. évi petrozsényi kihelyezett ülé-
sérõl.

Kõolaj-, Földgáz,- és Vízbányászati
Szakosztály és egyben a MOIM ré-
szérõl:

Tóth János
� a MOIM-történésekrõl (játszótér-

avatás a MOL Nyrt. támogatásával;
Tudománytörténeti nap a MÁFI-ban)
Tóth Álmos szervezésében; dr. Gráf
László olajvegyész szobrának avatása,

életrajzi kiállításának megnyitása; a
�Kõolaj-feldolgozás Magyarországon
kezdetektõl napjainkig� c. állandó kiál-
lítás megnyitása.

� Kiadványokról (Dr. Szilas A. Pál
életérõl szóló könyv, szerzõ: dr. Laklia
Tibor; �Kõolaj és földgáz bélyegek� c.
könyv, szerzõ id. Õsz Árpád).

� Segítettük több vállalati kiállítás
rendezését.

� Zalaegerszegen volt a Közép-euró-
pai Ipari Örökség Útja Egyesület és a
Közép-európai Vaskultúra Egyesület
elnökségi ülése.

� A nagylengyeli olajmezõ 60 éves
ünnepségére kiállítást készítettünk.

� A Szent Borbála Akadémiai Kör
Egyesület tagjai látogatást tettek a
MOIM-ban.

� Együttmûködésünket és segítsé-
günket ajánlottuk fel az Ivaniè Gradban
tervezett Horvát Olajipari Múzeum
létrehozására.

Az elhangzott beszámolók után Lip-
tay Péter kérte, hogy a jövõben nekro-
lógok, életrajzok készítésénél töreked-
jünk a sokszor nagyon hiányos adatok
pontosítására, segítséget kért a 2012.
évfordulós naptár további kiegészítésé-
hez.

Egyebek napirendi pont alatt Tóth
János a következõkrõl számolt be:

� A 100 éves Miskolci és Pécsi Bá-
nyakapitányságról mindkét városban
színvonalas rendezvényt, konferenciát
tartottak.

� Clement Andornak dr. Remport
Zoltánnal és Mándoki Andorral, vala-
mint Lengyelné Kiss Katalin dr. Rem-
port Zoltánnal készített rádióriportja a
szaklapokban is megjelenik.

� Tartalmas, szép rendezvényt tartot-
tak az OMBKE Dorogi Helyi Szerveze-
tének 90. évfordulójáról (Solymár
Judit, Liszka János, Korompay Péter,
Sasvári Géza és mások jeleskedtek a
szervezésben).

� Dr. Tardy Pál a Közép-európai
Vaskultúra Útja Egyesület Magyar
Tagozatának elnöke részletes írásbeli
tájékoztatót küldött a 2011. évi
munkáról.

� A következõ ülés 2012. március
6-án lesz, Csermely Woditska István
tevékenységérõl Réthy Károly tart
elõadást.

(Tóth János TB vezetõ)
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s.sz. Pártoló tagok Vállalat vezetõje eFt
Bányászati Szakosztály
1. AUROMA Kft. Dr. Vojuczki Péter ügyv. ig. 50
2. Bakonyi Erõmû Zrt. Németh Frigyes vezérigazgató 350
3. Bányavagyon Hasznosító Kht. Illés Miklós ügyv. ig. 100
5. GEO-FABER Zrt. Töllõsy Pál elnök-vezérigazgató 150
6. Halimba Volán Fuvarozási Kft. Tóth Zoltán ügyv. ig. 50
7. Innováció 2000 Kft. Dr. Nagy Sándor ügyv. ig. 200
9. KÖKA Kft. Bõhm Balázs ügyv. ig. 700

11. Mangán Bányászati és Feldolgozó Kft. Farkas István ügyv. ig. 150
12. Mátrai Erõmû Zrt. Valaska József elnök 400
13. Mátrai Erõmû Központi Karbantartó Kft. Molnár László ügyv. ig. 80
14. Mátra-Haider Dózer Kft. Hidvégi Gábor ügyv. ig. 50
15. Mecsekérc Környezetvédelmi Zrt. Dr. Varga József elnök-vezérig. 350
16. MECSEK-Öko Zrt. Berta Zsolt vezérigazgató 150
17. Metal-Carbon Kft. Dr. Szirtes László ügyv. ig. 50
19. OMYA Hungaria Kft. Dr. Nagy Lajos ügyv. ig. 2 250
20. Perlit 92 Kft. (egyéni is) Dr. Farkas Géza ügyv. ig. 250
21. ROTAQUA Kft. Csécsei Tamás ügyv. ig. 50
22. Rotary-Mátra Kft. Szalai László ügyv. ig. 50
26. ZE+2 Kft. Karácsony Zoltán ügyv. ig. 80

Bányászati Szakosztály összesen: 5 510
Kõolaj-, Földgáz és Vízbányászati Szakosztály
27. CST Csepel Techno Kft. Viola Ferenc ügyvezetõ ig. 100
28. E.ON Földgáz Storage Zrt. Stefan Pathier igazgatóság elnöke 1 000
30. MOL Nyrt. Dr. Hernádi Zsolt vezérigazgató 600
31. ROTARY Fúrási Zrt. Katona János vezérigazgató 500

Kõolaj-Földgáz Szakosztály összesen: 2 200
Vaskohászati Szakosztály
33. ISD DUNAFERR Zrt. Valerij Naumenko vezérigazgató 1 500
34. ISD Power Kft. Dr. Sándor Péter ügyv. ig. 2 000
35. Magyar Vas- és Acélipari Egyesülés Marczis Gáborné dr. igazgató 50

Vaskohászati Szakosztály összesen: 3 550
Fémkohászati Szakosztály
36. ALCOA-KÖFÉM Kft. Dr. Forgó Béla vezérigazgató 200
38. GLOB-METAL Kft. Szabó Ferenc ügyvezetõ ig. 100
39. GUARDIAN Üvegipari Kft. Sápi Lajos ügyv. ig. 500
43. MOTIM Zrt. Gerezdes János vezérigazgató 100
44. RATH Hungária Kft. Dr. Werner Marcov igazgató 100
45. SCHMELZMETALL Hungária Kft. Varga Ferenc ügyvezetõ ig. 250

Fémkohászati Szakosztály összesen: 1 250
Öntészeti Szakosztály
46. ABM Kuprál Kft. Bozó Károly ügyv. ig. 50
47. ALBA METALL 1991 Kft. Szombatfalvy Rudolf ügyv. ig. 150
48. Alu-Block Kft. Söregi Csaba ügyvez. ig. 30
49. Csefém Kft. Dr. Takács Nándor ügyv. ig. 25
50. Csepel Metall Vasöntöde Kft. Dr. Sohajda József ügyv. ig. 270
52. FILT-MIX Kft. Kálmán Lajos ügyvezetõ ig. 30
53. K+K Vas Kft. Katkó Károly ügyvezetõ ig. 100
55. Magyar Öntészeti Szövetség Dr. Hatala Pál ügyvezetõ ig. 400
57. Nemes Kft. Dr.Takácsné Dobó Zsuzsa ügyv. ig. 25
58. Patina Öntöde Kft. Jagicza István ügyvezetõ ig. 45
59. P-Metal Kft. Pordán Zsigmond ügyvezetõ ig. 50
60. PREC-CAST Öntödei Kft. Thomas Mergler ügyvezetõ ig. 60
61. PYROVEN Kft. Szalai János ügyv. ig. 50
62. RDX-REDEX Kft. Dr. Vörös Árpád ügyvezetõ ig. 150
63. Salker Kft. Hertelendi Ákos ügyv. ig. 50
64. Szegedi Öntöde Kft. Kovács Sándor ügyv. ig. 80
65. TP-Technoplus Kft. Dr. Lengyel Károly ügyvezetõ ig. 150

Öntészeti Szakosztály összesen: 1 715
OMBKE összesen: 14 225

Az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület pártoló tagjai
által befizettet jogi tagdíjak alakulása 2011. évben






