A Szilikátipari Tudományos Egyesület XXXI. Közgyűlésének megnyitó előadását
DR. TALABÉR JÓZSEF professzor,
a kémiai tudományok doktora, Állami díjas tartotta,
abból az alkalomból, hogy az SZTE tudományos folyóiratát,
az „Építőanyag”-ot 60 évvel ezelőtt alapították.
Az előadás a hazai szilikátipari kutatás II. világháborútól a századfordulóig ívelő
fejlődésnek tükre, amely megörökítendő ipartörténeti emlék.

Az alábbi fényképre kattintva meghallgatják
Dr. Talabér József professzor előadásának első perceit.
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Az „Építőanyag” 60.-ik évfordulójára
Talabér József
Amikor az Egyesület elnöke felkért arra, hogy a XXXI. Küldött Közgyűlésen foglaljam
össze az Építőanyag folyóirat 60 éves munkásságát, Szilárd Leó vegyészmérnök, az
amerikai atomerő bizottság tagjának (vezető Oppenheimer) egy híres mondása jutott
eszembe. Az előadónak minden szabad, csak egy nem: untatni a hallgatóságot. Féltem attól,
hogy összefoglalómmal untatni fogom a Közgyűlés hallgatóságát.
Kezdem, mint talán mindenki tenné, a lap alapításával. 1948 decemberében Siklós Ferenc a
Nehézipari Minisztérium 24.-ik főosztályának vezetője összehívta az ország
építőanyagiparának legjobb szakembereit, hogy megtárgyalják az akkori nehéz helyzetet, és
a rendkívül elmaradott állapotban levő építőanyagipar helyzetét. Ezt követően 1949. január
27-én megalakult az Építőanyagipari Tudományos Egyesület, és rögtön ezután az
Építőanyag is, amelynek feladatát az Egyesület első elnöke, Siklós Ferenc a lap
Beköszöntőjében, a következőkben jelölte meg:
·

A lap elsőrendű feladatának tekinti, hogy az iparág minden dolgozójának
segítségére legyen abban, hogy a termelés korszerűsítésében nemzedékektől
átöröklött sablonok, és receptek gépies alkalmazása helyett a módszeres,
tudományos alapokra helyezve végezze munkáját.

Az Építőanyag tehát tudományos lapnak indult. Ez rendkívül fontos volt a későbbi
évtizedek során, mert többször vitatták a lap színvonalát. Arra azonban rá kell mutatnunk,
hogy a lap életében mindig sok nehézséget, sőt zavart okozott a sokrétűség. Arra a szoros
kapcsolatra is rá kell mutatni, ami az Egyesület és a lap között kialakult. Ez természetes,
mert mindkettőnek ugyanaz a célja volt. Éppen ezért ne vegyék rossz néven, ha sokszor nem
is teszünk különbséget a lap és az Egyesület között, különösen akkor, ha egy-egy témában
ugyanazok a személyek tevékenykedtek.
Vállalták az Egyesület és az Építőanyag célkitűzéseit az iparág legjobb szakemberei. Hogy
csak néhányat említsek: Varga József egyetemi tanár, volt iparügyi miniszter, Bereczky
Endre, Gottlieb István, Grofcsik János, Sövegjártó János, Szabó László, Korányi György,
Komlós Sándor, Albert János, Zeöld István, Mattyasovszky Zsolnay László és még sokan
mások.
Megalakultak az Egyesület szakosztályai. A cement és mészipari szakosztály, vezetője
Miskolczy László. Az üvegipari szakosztály, vezetője Sliesz Jenő. A kerámiai ipari
szakosztály, vezetője Zeöld István. A kő és kavicsipari szakosztály, vezetője Szántó Imre.
Így kezdődött, sok nehézséggel küszködve. Egy országos lap megindításához szükség lett
volna egy nyugodt, békés országra, stabilis ipari háttérre. Egyik sem volt meg. Kezdjük az
ipari háttérrel, az ipar helyzetével. Kérem a hallgatóságot, hogy egy pillanatra se felejtsük
el, hogy 1949-ben vagyunk, hogy alig pár évvel az országot majdnem végromlásba vivő II.
világháború után, amikor még a társadalmi viszonyok is összezavarodtak.
Szervezett építőanyagipar ebben az időben, Magyarországon gyakorlatilag nem volt. Az a
néhány cementgyár, néhány finomkerámiai és üvegipari gyár, sok kisebb nagyobb
téglagyár, százával a helyi téglaégető kemencék, amelyek a legelmaradottabb módszerekkel
dolgoztak, néhány embertelen módszerekkel dolgozó mészüzem jelentette akkor az
építőanyagipart, anélkül, hogy ezek között valamilyen szervezett összeköttetés lett volna.
Még a nyersanyagok közel azonossága, vagy rokonsága, a hőkezelő műveletek elvi
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rokonsága sem jelentett összekötő kapcsolatot az egyes gyárak, illetve üzemek között.
Egységes ipari irányítás sem volt. A kő- és kavicsipar akkor a közlekedési minisztériumhoz
tartozott. Az egységes szervezet később az építőanyagipari minisztérium megalakulásával
rendeződött. (Apró Antal miniszter).
A második feladat annak eldöntése volt, hogy tudományos kérdések kapjanak-e első helyet,
vagy gyakorlati kérdések, különös tekintettel az ország újjáépítésére, a termelés
beindítására, még akkor is, ha ezzel konzerválnánk az elavult helyzetet. A lap első példánya
mutatja, hogy az egyesület vezetősége a modem technika mellett a termelés helyreállítására,
sőt fokozására hívta fel a figyelmet.
A következő kérdés az volt, hogy kinek írjuk a lapot. Az iparban alig volt mérnök,
technikus. Viszont számítottunk mindenkire, akik elkötelezettek voltak a technika és a
technológia fejlesztése iránt.
Annyi számot nyomtattunk, ahány tagja volt az egyesületnek. Tagjaink ingyen kapták meg a
lapot (és ingyenes maradt a legutolsó időkig). Azt is tudtuk, hogy a lapot sokan nem
olvasták el. Tudtuk, hogy sok helyen, az igazgatói titkárságokon porosodtak a lapok, de
biztosak
voltunk
abban,
hogy
előbb
utóbb
kézbe
veszik
azokat.
A kinyomtatott lapok száma kezdetben csak néhány száz volt, de később jóval ezer példány
fölé emelkedett, és végül kétezer példányt ért el.
Objektíven értékelni a lapot nagyon nehéz. Egy kis könyvtári anyagot tett ki az elmúlt 60 év
„termése”, a maga mintegy 3000 szakcikkével. Ezt az értékelést úgyis elvégezték azok, akik
elolvasták a lapot. Ehelyett inkább olyan személyek, vagy központok köré csoportosítanám
a lap életének bemutatását, azokkal a személyekkel együtt, akik részt vettek ebben a
munkában.
Első helyen kell megemlékezni Bereczky Endre vegyészmérnökről, professzorról, akitől
generációk tanulták meg a cementet. Most azonban az Építőanyag lapról van szó. Ő írta a
legelső cikket a lapban, „Szigma cement” címmel, ebben az átfogó cikkben azonban sokkal
többről volt szó. Az egész cementiparról, annak fontosságáról. Beszélt ebben a cikkben a
külföldön már elfogadott heterogén cementekről, a kohósalakok szerkezetéről, és
összetételéről, a természetes és mesterséges puzzolánokról, a szigma cementről, és ennek a
gyártását lehetővé tevő szemszerkezeti kérdésekről. Számtalan cikket írt. Ezekkel a
cikkekkel az egyetemi oktatás mintegy kiegészítéséül járult hozzá a fiatal műszaki
értelmiség megteremtéséhez.
Az aknakemence híve volt. Többször elmondta, és leírta az aknakemence értékes
tulajdonságait, kedvező hőgazdálkodását, kis költséggel gyorsan megvalósítható
beruházását, és ezeket külföldi (Lédec, Ladce, Szlovákia) tapasztalatok alapján igazolta.
Ezek alapján épült meg a hejőcsabai aknakemencés cementgyár, amely azonban csak
átmeneti javulást hozott az ország cementellátásában. A magyar cementipar további
fejlesztését nem az aknakemencés technológiára építettük föl.
Vonzáskörébe tartoztak Gottlieb István és Szabó László vegyészmérnökök, akik már 1949ben az energiafogyasztás csökkentésére, és gazdaságos felhasználására hívták fel a
figyelmet „A hőmennyiségek felhasználása, és hőmérséklet-eloszlás a forgókemencében” c.
cikkükben.
Gottlieb Istvánról pár szót: fiatal vegyészmérnökként Bereczkyhez került Lédecre, majd
külföldön bővítette ismereteit. A II. világháború alatt a Haifai (Izrael) cementgyár műszaki
vezetőjeként, és a közel keleti angol hadsereg szakértőjeként a cementhiány csökkentése
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érdekében kidolgozta a „szigma cement”-et. Erről írt Bereczky is. Mérlegelve az akkori
izraeli technológiai lehetőségeket, valamint idehaza a Lábatlani Cementgyárban végzett
kísérleti gyártást a hazai cementkutatókra (Révay Miklós, Opoczky Ludmilla) várna annak
tisztázása, hogy a szigma cement nem azonosítható-e a pár évvel ezelőtt a SZIKKTI-ben
folytatott mészkőadalékos cementtel, vagy a külföldön korábban alkalmazott cementekkel.
(„S cement” Svédországban, „E cement” Dániában, „150-es cement” a háborús
Németországban.)
Szabó László vegyészmérnök az első időkben mint szakértő dolgozott az építőanyagipar
széles területén, majd munkássága kikristályosodott a cementipari tűzálló anyagok és
szabványosítási kérdések területén.
Ebben a körben kell megemlékezni Róth Ferenc gépészmérnökről, aki ugyan keveset írt a
lapban, de generátor gáztüzelésű aknakemencéjének képét az Építőanyag harmadik
évfolyamában megtalálhatjuk annak bizonyítására, hogy megtettük az első lépéseket a
legembertelenebb fizikai munkát követelő mészégető körkemencék felszámolására.
Még egy iskolát teremtő szakemberről kell a „Bereczky körben” megemlékezni, Beke Béla
gépészmérnökről. Az Építőanyag első évfolyamában megjelent, „Mészkőbányák
gépesítése” című cikkében hosszú időre lefektette a kőbányák (nemcsak a mészkőbányák)
gépesítésének alapelveit. Ebben a gondolatkörben támaszkodott Benedek Dénes
bányamérnök (Tatabányai cementgyár kőbányája) tapasztalataira, aki munkásságáról (nagy
átmérőjű fúrás, mikroszekundumos robbantás) ismételten beszámolt lapunkban. Ezek a
cikkek bevezetői voltak a korszerű technológiának.
Pedig Beke Bélának nem ez volt az igazi munkaterülete. Az őrlés, aprítás, osztályozás
technikáját matematikai alapon és matematikai pontossággal dolgozta ki. Világszínvonalú
munkái először az Épitőanyagban jelentek meg, majd a magyar és külföldi, angol nyelvű
szakirodalom tette őt szakmájának legjobbjává, a terület elismert tudósává.
Számtalan követője közül kiemelkedett Németh Jenő, és ígéretesek a Miskolci Egyetem
fiatal kutatói is. Beke őrléstechnikai munkásságát követték a SZIKKTI fiatal kutatói, élükön
Opoczky Ludmillával, akinek munkássága jelentősen megváltoztatta a cementről eddig
kialakult képet.
Külön fejezetként jelölhető meg az egyesület életében a külföldről hazahívott Korach Mór,
az egyesület későbbi elnöke, és az Építőanyag szerkesztőbizottságának elnöke.
A messziről jött kiváló szakember magabiztosságával előadásaiban, és az Építőanyagban
megjelent cikkeiben szenvedélyesen kérte, javasolta, sőt követelte a kormánytól az
építőanyagipar elmaradottságának felszámolását. Tehette, mert Olaszországból a
kerámiaipar legfejlettebb országából hívta haza az építőanyagipari miniszter. Faenzában, az
általa alapított fejlesztő intézetben főleg az alagútkemencékkel foglalkozott. Szenvedélye
volt a kervitcsempe gyártás. Ennek kemencetípusát kísérelte meg alkalmazni a
finomkerámiai, és a durvakerámiai alagútkemencéknél. Kár, hogy itt szembekerült
Mattyasovszky Zsolnay László vegyészmérnökkel, a finomkerámia iparági főmérnökével. A
viták fő témája a kemencék méretei, a tűzvezetés alakulása volt. Mindez a lap hasábjain.
Mattyasovszky ekkor már európai hírű keramikus volt. Sok cikket irt. Mint az ipar műszaki
vezetője kidolgozta a kerámiaipar fejlesztési tervét. A nézeteltérések azonban fennmaradtak,
és valószínű, hogy ezek is hozzájárulhattak Mattyasovszky disszidálásához. Először
Európában volt nagy kerámiai cégek szakértője, majd Amerikában. Pár éve – úgy tudom –
Argentínában halt meg. Hamvait idehaza temették el.
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A kerámiánál maradva Grofcsik János professzorról kell megemlékezni. A „Samott gyártás
időszerű kérdései” c. munkája az Építőanyag első számában jelent meg. Ebben
megismertük a hazai samott gyártás sok problémáját. Be akarta bizonyítani, hogy jó
minőségű samottot lehet hazai nyersanyagokból előállítani. A selypi 1500 tonnás szegi
kaolinnal szénportüzeléses forgókemencében végzett kísérlet 1-2 SK-val gyengébb
minőségű samottot eredményezett.
Később a Nehézvegyipari Kutató Intézet (Veszprém) szilikátipari osztályát vezette.
Munkatársával, Vágó Elekkel igen értékes cikkeket közölt a klinkerásványok összetételéről,
szerepéről, a cement szilárdulásáról, és a tűzálló anyagokról. Egyetemi tanár volt a
Veszprémi Egyetem Szilikátkémiai Tanszékén. Nyugdíjasként a SZIKKTI finomkerámiai
osztályán dolgozott.
Sövegjártó János vegyészmérnök is hazai nyersanyagokkal kísérletezett, hogy a cementipart
ellássa jó minőségű tűzálló anyagokkal. Cikkeiben beszámol munkájáról. Célját csak félig
tudta elérni, mert a cementipar időnként visszasírta a Radex-téglákat. Munkáit fiatal kutatók
vitték tovább (Terényi Gyula és társai).
Ízig-vérig keramikus volt Déri Márta egyetemi tanár, Bereczky professzor utódja a
Szilikátkémiai Tanszéken. Sok cikket írt, de kerámiai munkásságában, cikkeiben a nagy
dielektromos állandójú anyagok foglalták el a fő helyet. „Különleges, meghatározott
összetételű földfém titanátok elektromos tulajdonságai” c. cikkében ezt megerősíti.
A szilikátkémia elméleti részét tőle tanultuk meg.
A finomkerámiai ipar másik kiváló egyénisége Kacsalova Lídia vegyészmérnök. Cikkei (pl.
hidrargillit bomlása) új irányt hoztak kerámiai szemléletünkbe, de végső célja az Al2O3
zsugorítási folyamatainak megismerése, és gyakorlati alkalmazása. Elindította a fejlődést a
jövő új anyagai, a műszaki kerámiák (nitridek, karbidok, Zr vegyületek) felé. Munkássága
az átlátszó Al2O3-ban kristályosodott ki. Megoldotta a Diakor néven megismert átlátszó
kerámiát, a korszerű világító testek legfontosabb anyagát. Kár, hogy a Tungsram gyár
gazdasági érdekei miatt nem vette át a kidolgozott gyártási eljárást, és változatlanul
Amerikából hozta be ezt az anyagot.
Az Al2O3 tulajdonságainak megismerése, előállításának módja lehetővé tette az elindulást az
ún. biokerámia felé (fogak, protézisek). Ezt a munkát Veszprémben továbbfejlesztették.
Még egy rendkívül fontos cikke keltett állandó feltűnést. Kósa-Somogyi István
vegyészmérnökkel megírt „Optikai hőközlés” című cikke a fényvezető üvegszálak jövő
szerepével foglalkozott. További sorsát nem ismerem.
Érdekes módon Egyesületünk jelenlegi elnöke munkatársaival megjelentetett egy cikket: „A
szilícium-nitrit porok plazmatermikus előállítása” címen. Ez azt jelenti, hogy a kérdéssel
komolyan foglalkoznak.
A téglaipar univerzális egyénisége volt Albert János. A tégla és cserépiparban nem volt
olyan gyár, vagy üzem, amelynek nyersanyagát nem ismerte volna. Vizsgálódásait
számtalan cikkben publikussá is tette. Munkássága azonban ennél szélesebb területen hatott.
A nyersanyag kémiai, ásványtani összetevői, a massza előkészítése, formázás, szárítás,
égetés, a gyártási folyamatok tökéletes ismerete. És mindez az Építőanyagban. Segítői
közül kiemelkedik Csizi Béla és Varga Dénes.
Az üvegipart kezdetben Korányi György fémjelezte. A síküveggyárról, a síküveg
gyártásáról szóló cikkei kiegészítve Schweger Béla cikkeivel hű képet adtak az üvegipar
helyzetéről.

-5-

Az öblösüveg gyártás helyzetéről Knapp Oszkár rendszeres munkái tájékoztattak
bennünket. Talán ő volt, aki a legtöbb cikket írta az üveggyártásról.
Az üvegipar egyik legismertebb szakembere Lőcsei Béla egyetemi docens Veszprémben,
majd a SZIKKTI Üvegosztályának vezetője. Az üvegszerkezet alakulása, a különböző
üvegképző anyagok és tényezők voltak a fő témái, melyek az építőanyagban megjelentek. A
kaolinit reakciómechanizmusa AlF6 hatására egy kis kalandozást tett a kerámiaipar
területére. Ezek a kutatások elvezettek egy új anyaghoz, a vitrokerámiához. Kidolgozta a
nagy tűzállóságú, és nagy hőállóságú új anyag előállításának technológiáját, amelynek
bevezetése Lőcsei Béla korai halála miatt nem valósult meg.
Évekig tartó nehéz kísérletek során új tűzálló anyag született Vissy László munkássága
nyomán. Kidolgozta a „Korvisit” néven elnevezett tiszta Al2O3-ból álló olvasztott tűzálló
anyagot, amely a külföldi termékekkel (Corhardt, Bakor) teljesen egyenértékű. A
Magyaróvári Timföldgyárban előállított termék rendkívül értékes, és az üvegipar számára
nélkülözhetetlen.
Vajon Magyarország miniszterelnöke tudja-e, hogy annak a terméknek feltalálója, amely
igen értékes, itt ül közöttünk, és Vissy Lászlónak hívják.
Tudománypolitikai jelentősége volt Náray-Szabó István akadémikus meghatározásának az
üvegről. Az elavult (Tamman, Zachariasen, Varren) meghatározások helyett Náray-Szabó
így fogalmazta meg az üvegállapotot: „Az üveg nem periódikusan elhelyezkedő atomokból,
vagy ionokból álló anorganikus rendszer, amelyben a rendezetlen állapotú atomokat és
ionokat igen erős kémiai kötés tartja össze” (vajon mi lesz a legközelebbi definíció?). (A
Society for Materials meghatározása: az üveg szervetlen anyag, mely olvasztás útján
keletkezik, és lehűtése során kristályosodás nélkül merevedett meg.)
Magas színvonalú cikkeket jelentetett meg Szabó István docens (Veszprém), és Boksay
Zoltán (ELTE). Ígéretes volt Szabó István munkássága. Sajnos korán meghalt.
Mindenki számára érdekes volt Sápi Lajos cikke: „Technológiaváltás a síküveg
gyártásban”.
A cementterületről a már említetteken kívül számtalan cikk jelent meg lapunkban.
Különösen érdekes volt Dolezsay Károly cikke az MgO problémáról. A cikk nagy segítséget
nyújtott a Tatabányai Cementgyárnak, amelynek nyersanyaga erősen szennyezett volt
dolomittal. Kidolgozta, és bevezette a fehércement-gyártás új technológiáját, és bevezette a
Selypi Cementgyárban.
Opoczky Ludmilla volt a legtöbbet író cementes. Kezdetben azbeszttel, az azbesztcementgyártással foglalkozott. Cikkei is ilyen irányban jelentek meg. Később a cementek
szemszerkezetével, és annak alakulásával foglalkozott a különböző őrlőberendezésekben.
Munkássága nagy segítségére volt Beke Bélának. Külön érdekesek voltak a cement őrlését
elősegítő anyagokról (többek között a trietanol-amin) szóló cikkei.
Még később bekapcsolódik Juhász Zoltán munkáiba, és a mechano-kémia során elért
kristályszerkezeti változások leírása igen érdekesek voltak. Munkássága igazán akkor
teljesedett ki, mikor a Cemkut igazgatója lett 1995-ben. Erről a szakaszról nem tudok
beszámolni.
Révay Miklós vegyészmérnök, aki a cementipar mindenese, aki Talabér aluminátcementek
és betonok tárgyú cikksorozatához csatlakozva a bauxitbetonok várható szilárdságára adott
értékes megfigyeléseket és tanulmányokat.
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Tamás Ferenc professzor viszonylag keveset írt, mert elsősorban nemzetközi fórumokon
képviselte az Egyesületet. Tevékenységének fő iránya nem esik az Építőanyag vonalába,
bár Siliconf-ok sokszor adtak át témát lapunknak.
Szilikátkémiai énje azonban kiütközött néhány cikkében. Pl.: „Ferromágneses kémiai
anyagok, különös tekintettel a kerámiai permanens mágnesekre”. Agyagok ásványi
összetétele Rtg. vizsgálatok alapján, CaO-Al2O3-CaCl2-H2O.
A Kő és Kavics Szakosztály megjelenése a lapban szerény. Ki kell emelni Erdély Imre,
Ozorai Gyula, Simon Jenő (a kő- és kavicsbányászat jövője) munkáit.
A lap életében jelentős helyet foglal el a BME Építőanyagok Tanszék Balázs György
professzor vezetésével. A cementek szilárdulása, a klinkerásványok szerepe, a gőzölés, a
betonok és azok tulajdonságai, a cementek egyes tulajdonságainak szerepe a betonban, a
betonacélok, a tartósság, stb. témákban számtalan cikket jelentettek meg. Szerzőik Balázs
György, Erdélyi Attila, Kovács Károly, Józsa Zsuzsa és Csányi Erika voltak. Ide sorolhatók
a kiváló betontechnológus, Ujhelyi János munkái, melyekben különös fontosságot nyert a
szabványosítás.
Tiszteletreméltó helyet foglalnak el a korszerű vizsgálati módszerek, Takács Tibor, Fodor
Márta, Träger Tamás, és Wojnárovits Lászlóné feldolgozásában, utóbbi saját kutatásaival
(Rtg. elektromikroszkóp, stb.).
Az első helyen kellett volna megemlékezni az ásványtani, földtani nyersanyagkutatásokról,
amelyekben kialakították a nyersanyag-kutatás mai szintjét. Sok gyár élvezi még 60 év után
is egykori kutatásaik eredményét. Átforgatva az Építőanyag 60 éven át megjelent köteteit,
Jugovics Lajos és Papp Ferenc professzorok munkáival gyakran találkozunk, melyekben
megtalálhatjuk a vulkanikus kőzetek előfordulásait, ásványvagyonát, fizikai és kémiai
tulajdonságait egész Magyarországra vonatkozóan. 40-50 év távlatából élvezhető
cikkeikből, képeikből, térképeikből nemcsak a szakma jelentkezik, de a föld, az ásvány
szeretete is. Méltó utódaik: Kertész Pál, Gálos Miklós, Kausay Tibor professzorok, és
idesorolható Lázár Jenő régészeti tevékenysége is.
A teljesség kedvéért meg kell emlékezni azokról a gazdasági, közgazdasági cikkekről,
amelyek mindenkor segítették a műszaki szervezetek munkáját. Szentmártony Gusztáv,
Kunvári Árpád, Rejtő György neveik tartoznak ezekhez.
Juhász Zoltán professzor, az Építőanyag Szilikáttudomány rovatának vezetője. Új színt
hozott a lap életébe. Cikkei kutatásaival voltak kapcsolatosak. Ezek közül csak néhányat
említhetek meg: „Agyagféleségek diszperzitásfokának, a felület állapotának és
morfológiájának hatása a morfológiai tulajdonságokra”. Egészen külön területet jelentettek
a mechanokémiai vizsgálatok. Az anyag kristályszerkezetének változásai mechanikai
hatásokra pl. az őrlés során. Tevékenysége az idők folyamán legyezőszerűen bővült, és
beteljesedett volna, ha nem ragadja el hirtelen a halál.
A lap felelős szerkesztői voltak Bettz Jenő, Székely Ádám, és Wojnárovits Lászlóné. Nehéz
munkájukat ezúton köszönjük.
Külön köszönjük Tasnádiné Marik Mártának, és Deme Györgynek a művészetileg is értékes
üveg és kerámiai cikkeket, amelyekkel színesebbé tették lapunkat.
Végül köszönjük Egyesületünknek, hogy évtizedeken át, igen nehéz körülmények között is
megőrizte lapunkat.
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Köszönjük olvasótáborunknak, hogy hű maradt hozzánk, hogy megtarthattuk tudományos
színvonalunkat.
Az Egyesület, és a lap vezetése megújult. Reméljük megújul a kissé elfáradt Építőanyag is.
Gömze László cikkei már jelzik, hogy Miskolc fel kíván zárkózni Veszprém, és a Budapesti
Műszaki Egyetem mellé.
Budapest, 2008. május
Dr. Talabér József professzor úr előadásának szövege az Építőanyag c. folyóirat
2008. évi 2. számában nyomtatásban olvasható.
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