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liárd forint volt, ami 2003. óta a legma-
gasabb érték.

(Forrás: http://www.eh.gov.hu/home/
html/index.asp?msid=9&sid=0&lng=1)

A villamos energia fogyasztója vér-
mérséklete szerint bosszankodhat a
többletköltség miatt, vagy töltheti el
megnyugvással, hogy áldoz a fenntart-
hatóság „oltárán”.

Megint csak zárójelben jegyzem
meg, hogy a villamos energia piaci árá-
ban egyébként nem fizetjük meg az
ún. externális költségeket. Ha a fosszi-
lis és/vagy nukleáris fûtõanyagok
használata során felmerülõ környezeti,
egészségügyi károk elkerülési, meg-
szüntetési költségeit is beépítenénk a
villamos energia piaci árába, valószí-
nûleg támogatás nélkül is versenyké-

pes lenne a megújuló forrásokból ter-
melt villany!

Megjegyzem azt is, hogy az erdõgaz-
dálkodás normatív támogatási rendszere
– melynek éppen a rosszabb adottságú,
„tûzifás” erdõgazdálkodók voltak a nettó
kedvezményezettjei – három éve meg-
szûnt. Mint a fentebb bemutatott bérszín-
vonal-változásból is látható, az erdõgaz-
dálkodók ezt az új többletforrást nem ön-
magukra, hanem az erdõfelújításra, a kie-
sõ támogatások kiváltására költötték.

Jelen cikk (lassú) megírása közben
tudtam meg az Erdészeti Lapok CXLV.
évfolyama decemberi számának, Lud-
wig Emil tollából kifolyt cikkébõl, hogy
„A fa pénzt terem. De meddig?”. Bizo-
nyára jó szándékkal és némi honoráriu-
mért írta le a történelmi folyamatokat, a

fejlõdõ világot a gazdag országokkal, a
trópusi és boreális õserdõket a mérsé-
kelt övi kultúrerdõkkel összemaszatoló,
demagógiától csöpögõ cikkét. Sajnos,
ez a cikk nemcsak az Erdészeti Lapok-
ban jelent meg, hanem a Magyar Nem-
zetben az olvasók sokkal szélesebb kö-
réhez is eljutott. 

Levonhatjuk a következtetést: Nem
szükséges szûk körben – az Erdészeti
Lapokban – kétségbe vonni önmagunk
kompetenciáját erdõgazdálkodásunk
szakszerûségét illetõen, a megtermelt
faanyaggal való szakszerû és ésszerû
gazdálkodás vonatkozásában.

Vannak „jó tollúak”, akik hitelesnek
látszóan elmondják hazánk polgárainak:
„ … maradék szálerdõink legértékesebb
fáit, …áramtermelõ erõmûvek fûtésére
vágják ki … (hegységeink) többnyire
negyven-nyolcvanéves keményfái rön-
kökként hamvadnak el az erõmûvek ka-
zánjaiban…”.

Kell ennél több…?
Mizik András

erdõmérnök

2. sz. táblázat
Forrás: http://portal.ksh.hu/pls/ksh/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_qli012b.html

Bányászattörténeti adat 1753. és 1780.
Mindkettõ a szénbányászat kezdetét je-
lenti hazánkban Brennbergbányán, ill.
Pécs környékén. 

2010. december 4-e Szent Borbála
napja viszont a XXI. sz. egyik legjelen-
tõsebb ünnepe lehet. A bányászok (tûz-
oltók) védõszentjének ünnepe és a ha-
gyományos bányászbúcsúk történelmi
hangulata hatotta át Nagymányok város
polgárait. A 160 éves bányászmúlttal
rendelkezõ település határában a régi
aknák helyén új bánya nyitásának fel-
emelõ hangulatú ünnepségére gyüleke-
zett a hagyományos egyenruháját ma is
büszkén viselõ bányásztársadalom. A
nagymányoki brikettüzem lepusztult te-
lepétõl több mint fél kilométeres erdei
földúton, gyalogosan és terepjárókkal
mintegy 300 ünnepelni vágyó bányász
és e sorok írója tette tiszteletét a törté-
nelmi helyszínen.

Valóban õsi hangulatot idézõ bá-
nyászbúcsú volt. 

A város polgármesterének, a térség
országgyûlési képviselõjének köszöntõ
szavaiból is áradt végre az jövõbe vetett
hit és derûlátás, amelyet lassan egy év-
tizede kitapostak a nemzetbõl. Werbõci
József okl. geofizikus és okl. bányamér-
nök – az új bánya ügyvezetõ igazgatója
és résztulajdonosa – több mint nyolc

év, remélhetõleg sikeres küzdelmét
ecsetelte a régi-új akna helyén. A törté-
nelmi egyházak – római katolikus,
evangélikus, református – papjai méltó-
sággal, az õsi hagyományok szellemé-
ben szentelték fel az aknát, valamint a
bányászzászlókat, közöttük az új tulaj-
donosok, a Calamites Kft. korál alapon
zöld-fekete zászlóját.

Kedves erdész barátaim! Talán nem
érdektelen néhány megdöbbentõ ada-
tot elétek tárni a mecseki kõszénbányá-
szatról, felidézve a pécsi vándorgyûlési
tudósítások anyagát. A pécsi, komlói és
északi (Máza-Váralja, Nagymányok) bá-
nyamezõkben 1,6 milliárd tonna meg-
kutatott szénvagyonból 200 év alatt
mindössze 240 millió tonna szenet fej-
tettek ki! A számokból látható, hogy a
mecseki kõszén-elõfordulás szénva-
gyonfedezete több száz éves termelésre
volna elegendõ. Erre mi történt? A XX.
század végi – mindmáig vitatható –, ak-
kor még népgazdasági értékelés nem
tartotta elviselhetõnek a mecseki kõ-
szén kitermeléséhez szükséges társa-
dalmi ráfordítást, ezért a föld alatti mû-
velésû szénbányák bezárása mellett
döntött. Valójában lefejezték a több
mint 14 ezer bányászt és 80–100 ezer al-
kalmazottat foglalkoztató kiemelt nem-
zetgazdasági ágazatot.

A szomszédos országok (Csehor-
szág, Szlovákia, Lengyelország, Romá-
nia) a nemzetükért nálunk nagyobb fe-
lelõsséget érzõ államférfiainak egyike
sem hozott ilyen döntést. Mindenki
igyekezett a legkisebb energiafüggõsé-
gi viszonyba kerülni a globális külpiac-
cal. Tették ezt úgy a mieink, hogy ha-
zánknak 30 éve közismerten nincs
energiakoncepciója.

A fentiek ismeretében nem véletlen,
hogy a város sportcsarnokában tartott
díszünnepségen – meghívott és egyet-
len erdészként elmondott – köszöntõ
beszédemben mérföldkõnek nevezhet-
tem a rendezvényt.

Milyen jövõképet rajzoltak meg
együtt a bizakodó tulajdonosok és a
nemzeti kormány támogatását méltán
ígérõ politikusok?

A 100 ezer tonnás tervvel kezdõdõ
külszíni fejtés a jövõbeni feldolgozó
kutató-tanbánya alkalmazottakkal né-
hány száz munkahelyet jelent. A szén-
mezõ folytatásában elhelyezkedõ Má-
za-Váralja területén, ahol 420 millió
tonna megkutatott szénvagyon van, a
létesítésre tervezett két és fél millió
tonnás éves kitermelés 1500-2000 bá-
nyász számára biztosít hosszú távú

Bányanyitás erdészszemmel

(folytatás a 32. oldalon)
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munkát. A kitermelésre épülõ erõmû-
vek (hõ-, villamos) újabb 1500 szak-
ember foglalkoztatását igényli. A szén-
nek mint a vegyipar egyik alapanyagá-
nak hasznosítását kívánja szolgálni az
a kutató- és gyártóbázis, amelyet ki-
egészít a szakmai képzést elõsegítõ
oktatás beindítása. Remek jövõkép a
vidéknek!

Az egész környék maximális támo-
gatásától kísért programnak legfõbb
gáncsolója az immár egész Európát
energiaveszélybe sodró felelõtlen zöl-

dek – az emberek boldogulása iránt
igencsak érzéketlen – csapata.

Most ne a környezetvédõ hatóság fe-
lelõs szakembereire gondoljanak, akik
szintén engedélyezték meghatározott
paraméterek mentén a bányászatot.
Azokra a szûk látókörû csoportokra,
amelyeket az ismeretek hiánya még
büszkévé is tesz mérhetetlen károkat
okozó döntéseikben. Õk azok, akik
szerint nem kell erdõgazdálkodni, bá-
nyászni, vízi energiát hasznosítani. Cso-
dák csodájára mégsem barlangokban
élnek, és ott az évszázados rajzok elem-
zése jelenti hétköznapjaik fénypontját.

Ez volt a mérleg egyik oldalán, míg
több, hajdan virágzó, de ma a kilátásta-
lan munkanélküliségbe belerokkanó
bányásztelepülés és -család a másik ol-
dalon. Ezért is váratott éveket magára a
Szent Borbála-napi búcsú. Befejezésül
ismétlem köszöntõm záró szavait.

Tisztelt kõszénbányászok! Mérföld-
kõ a mai nap számotokra. Hálát adok a
jó Istennek, hogy én mint erdész, itt a
Mecsekben ezt megérhettem.

Õszinte szívbõl drukkolok nektek.
Üdv az erdésznek és végre valóban

jó szerencsét a bányásznak!
dr. Papp Tivadar

A Nyugat-magyarországi Egyetem Er-
dõmérnöki és Faipari Mérnöki Kara az
OEE együttmûködésével, 2010. novem-
ber 19-én avatta fel Prof. Dr. Moór Art-
hur mellszobrát a Botanikus Kertben, a
Matematikai Intézet „F” épülete elõtt,
néhai professzorunk tisztelõi, egykori
oktatótársai, tanítványai jelenlétében.

Az erdészek széles körû összefogá-
sával elkészült szobor, Nagy Benedek
szobrászmûvész alkotása.

Az ünnepségen beszédet mondott
Prof. Dr. Albert Levente, az Egyetem ál-
talános rektorhelyettese, Zambó Péter,
az Országos Erdészeti Egyesület elnö-
ke, Prof. Dr. Náhlik András, az Erdõ-
mérnöki Kar dékánja, Prof. Dr. Jereb
Ottó, a Faipari Mérnöki Kar dékánja és
Moór Arthur egykori kollégája és barát-
ja, Prof. Dr. Tamássy Lajos, a Debrece-
ni Egyetem professor emeritusa.

A szobrot Prof. Dr. Náhlik András
dékán és Zambó Péter elnök leplezte le.

Koszorút helyeztek el és fõhajtással
tisztelegtek az Egyetem és a Karok, va-
lamint az OEE vezetõi, képviselõi.

Moór Arthur egyike volt Egyetemünk
nemzetközi szinten is nagy tekintélynek
örvendõ, legendás professzorainak, aki
munkásságával nagymértékben hozzájá-
rult a matematika, ezen belül fõként a
differenciálgeometria tudásanyagának
bõvítéséhez. Szakmai teljesítményével
és emberi nagyságával egyaránt növelte
az Egyetem hírnevét és a Sopronban
szerzett mérnöki diploma értékét.

A tiszteletére rendezett tudományos
emlékülésen a professzor úr szakmai
munkásságát méltatva tartotta meg elõ-
adását Dr. Horváth Jenõ professor eme-
ritus: „Euklidesz – Bolyai János – Diffe-
renciálgeometria (Moór Arthur)”, Dr.
Tamássy Lajos professor emeritus: „Né-
hány szó a Finsler geometriáról”, Dr. F.
Nagy Györgyi nyugalmazott egyetemi
docens: „Az Otsuki terek alapjai”, Dr.

H. Temesvári Ágota egyetemi tanár: „A
matematika oktatásának lehetõségei
Moór Arthur idejében és napjainkban”
címmel.

Az ülés végén Haraszti Gyula sze-
melvényeket mutatott be az egykori ta-
nítványok, „tisztelt hallgatók” Dr. Bartha
Dénes, Kovács Miklós és Dr. Oroszi
Sándor szerkesztésében kiadott „Emlé-
keink... Visszaemlékezések és diákhu-
mormorzsák a matematika legendás
professzoráról, szobrának avatása kap-
csán” címû kötetbõl – melyet a résztve-
võk emlékként magukkal vihettek.

Ezúton is köszönjük mindazok tá-
mogatását, akik hozzájárultak a szobor
és az anekdotás kötet létrejöttéhez, a
Professzorunkhoz méltó megemléke-
zés megvalósításához!

Kép és szöveg: 
Greguss László Géza

(1968. május 20-án Moór Arthur 
legelsõ soproni vizsgázója)

(Folytatás a 30. oldalról)

Moór Arthur professzor szobrának avatása




