
Kezdetektől napjainkig
Ladányi András: Bányászok

Vájártanulóból lett a Bányamunkás
főszerkesztője e vas kos könyv szerző-
je, Ladányi András. A bányászathoz
fűződő szerelme egészen mélyen kez-
dődött, s egészen magasan végződött.
Bár ez az utóbbi megállapítás így

hamis, hiszen nyugdíjaztatásával sem szakadt meg ez a sze-
relem, mert a gondolatköreiben, szinte a vérében él tovább.
A könyv borítóján „Bányászok vagyunk, míg élünk és még
azon túl is…” címmel a következőképpen vallott: „Életem
meghatározó részét a bánya és a bányászok töltötték meg. A
bányászok izzadt, szénporos tekintete – ahogy a fekete-
fehér képeken látható – kísért még ma is. Álmaimban – 75
évesen – ott dolgozom velük a frontokon, elő vájásokon, fej-
téseken. A feleségem, Ladányiné Sütő Tünde fiatalon
bányászszülők gyermekeit tanította Taliándörögdön és
Várpalotán. Bá nyász dalokat énekelt Várpalotán – bányász
egyenruhában – a bá nyász kórusban. Közös életünket is
átszőtte a bányászok világa. 

Erről szól ez az 55. könyvem. Bizony, azóta sok pajtá-
somat már csak ezeken a képeken láthatom, mint ahogy a
bezárt bányákat is. Azonban az emlékek, mint őskövületek
lenyomatai bennem tovább élnek. Mi a XXI. században egy
letűnt szakma »utolsó mohikánjai« vagyunk. (…) A bá -
nyász közösségek – mint az OMBKE helyi csoportjai –
őrzik és védik a bányászhagyományokat. Nagyszerű érzés,
hogy hozzájuk tartozom, egy kis bányász közösséghez, ami
a nagyobb országos bányász közösséghez kapcsolódik. Az
együvé tartozást érzem a nemzetközi bányásztalálkozókon
is. Bányásztestvérek nemcsak a magyar, hanem a lengyel,
cseh, szlovák, német stb. bányászok is.”

Ugyanezeket az érzelmeket, a bányászhagyományok
hűséges őrzését hangsúlyozza a fotóalbumot bevezető elő-
szavában Bársony László, az OMBKE Tatabányai Helyi
Szervezetének elnöke, miközben felvázolja a szerző életraj-
zának fontosabb pontjait. Visszatekint a bányászathoz kap-
csolódó lényegesebb történésekre, tömör elemzéssel utal a
fejezetek tartalmára. „Ahogy a bányában, úgy ezeken a
képeken is nehéz megítélni, ki a főmérnök és ki a vájár. A
bányabeli képeken a szénpor jótékonyan belep mindent,
egyenlővé varázsol főmérnököt és fronti vájárt. Az ünnepi
pillanatok képein a jókedv és a mosoly teszi ugyanezt.
Régebben a bányatisztek, altisztek és a fizikai dolgozók lát-
ványosan elkülönültek egymástól. A bányák megszűnésével
ez a határ is megszűnt. A hagyományőrzésben mind »egy-
formák« vagyunk, és ez a felvonulásokon, szakestélyeken
készült képeken egyaránt jól érzékelhető.” – olvasható A
„bányamunkás” hitvallása című előszóban.

A könyv első fejezete tulajdonképpen a bányászatban
közel fél évszázadot töltő Ladányi jelképes önéletrajza
képekben elbeszélve. A második fejezet visszatekintés a
bányákra, a munkát meghatározó környezetre, melyben a
bányászok következetesen kitartó erőt követelő munkájukat
végezték. Néhány fotó a Tatabányai eocén bányászok című

könyv bemutatójának pillanatait örökíti meg. A harmadik
fejezet a 2005-ös, szénbányászok című fotókiállítás anyagát
tartalmazza: a fekete-fehér fényképeken ábrázolt bányász-
portrék hol mosolyt, hol elgondolkodást tükröző arcvonása-
in túl legjellemzőbbek a beszédes tekintetek. Itt olvashatók
Ladányi András szakmaszeretetről tanúskodó, bányászjel-
képeket formázó képversei, és egy rövidke írás a bányász-
jelvényekről.

A következő, 4. fejezet témája helyszíni riport a tatabá-
nyai vízaknákról, melyhez Mráz László írása csatlakozik a
tokodaltárói vízi bázis kialakulásáról és működéséről. Ide
fűződik Ladányi András „Bányász vagyok…” című köteté-
nek emlékezetes tatabányai bemutatója is. További fejeze-
tek a csolnoki, dorogi és tatabányai bányásznapok emlékét
elevenítik fel, bennük Wágner Ferenc, a Dorogi Szén bá -
nyák közművelődésért sokat tevő vszb-titkára személyisé-
gét is. A hagyományápoló bányásztevékenység szép példá-
it képes beszámoló sorolja fel az OMBKE Tatabányai Helyi
Szervezetének szakestélyeiről. Végül a selmecbányai Szala -
mander Napok színes forgatagáról készült felvételek zárják
a fotóalbumot, Bársony László A „selmeci szellem” című
eligazító írásával. 

A fotóalbum bevezetőjében olvasható, hogy e könyv
szerzőjének „újbudai lakása nem nyújt túl tág életteret, de a
belépő számára egy percig sem lehet kétséges, melyik szak-
ma képviselője látja őt vendégül. A különféle bányász relik-
viák a kis lakás minden zugában fellehetőek. Azt gondolom,
Ladányi András elégedett ember. Az önként választott szak-
máját a nehéz körülmények ellenére szerette, volt módja és
kellő akaratereje abban fejlődni és továbblépni. Megélte
annak felemelkedését is, és sok tízezer bányász társával
megértve, de máig el nem fogadva megélte ezen ősi szakma
hazai hanyatlását és a föld alatti bányászat megszűnését is.
Amit tehetett ennek elkerülése érdekében megtette, így »ha
majd a földi műszak végképpen lejár« tiszta lappal és szív-
vel léphet be a menny kapuján.” 

Az ismertetett fotóalbum fejezeteit szöveges bevezető
kíséri, az egyébként különösebb magyarázatra nem szoruló,
önmagukban is beszédes fotók kiegészítéséül. Ladányi
András újabb munkája a korábbiakhoz méltó módon emlé-
kezik bányászmúltjára, jelenbeli emlékőrző tevékenységét
és önéletrajzi eseményeit szélesebb bányászati közegbe il -
lesztve, ezáltal a szakmában és a szakmával történtekre is
kitekintést nyújtva mutatja be. Zsirai László

A dorogi Zsigmondy Vilmos Gimnázium 
alapításának 50. évfordulójára készült Emlékkönyv 

Az emlékkönyv szerzője/szer -
kesz  tő je, Sza bó- Berghauer Zoltán, a
Gáthy Zoltán Városi Könyvtár és
Helytör téneti Mú ze um igazgatója az
ünnepélyes bemutatón köszönetet
mondott a lehetőségért, hogy „egy
nagy korszak tisztelgő kiadványát”
szerkeszthette a gimnázium félévszá-
zados fennállására.

Könyvismertetések
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Az Emlékkönyv Beköszöntőjét Lőrincz Lívia, a gimná-
zium igazgatója, előszavát és bevezetőjét Szabó-Berghauer
Zoltán igazgató írta. Az iskola történetét 1969-2019 közötti
időszakban „Egy változatos iskolatörténet” c., az alapítástól
2020-ig terjedő idő szakot a Kronológia c. fejezetek mutat-
ják be. 

Közvetlen a névadóról, annak életútjáról Zsig mon dy
Vilmos szobránál a 2018. szeptember 7-ei koszorúzás al -
kalmával mondott (Zsigmondy-mellszobor vagy példakép)
és a 2019. szeptember 6-ai koszorúzás al kal mával mondott
(Tehetség a Zsigmondy Családban) beszédek szerkesztett
változatai emlékeznek meg. 

A gimnázium névadóira (1984-1990 Kelen Jolán, 2003.
március 4-től Zsigmondy Vilmos) és igazgatóira, emlékező,
volt és jelenlegi tanárait bemutató fejezetekből megismer-
hetők az életfilozófiák, szakmai  elkötelezettségek.

A Diákinterjúk, a gimnáziumban végzett – az oktatás, a
nevelés, a tudomány, a sport és más területeken kiváló ered-
ményeket elért egykor itt tanulók nyilatkoznak a névadóról. 

A Visszaemlékezések fejezetben egykori diákok és
tanárok beszélnek az iskolának a magán- és a szakmai éle-
tükre gyakorolt hatásáról. Az Emlékkönyv záró Képgaléria
fejezetében 451 fénykép a végzett tanulók tablóit és az is -
kola életéről készült felvételeket mutatja be.

Az Emlékkönyvről a szerkesztő, Szabó-Berghauer
Zoltán így nyilatkozott: „Nem egy mindenre kiterjedő,
levéltárak zegzugait járt szakkönyvet hoztunk létre, hanem
egy élő, emlékező, lüktető visszatekintést és összegzést, a
teljesség igénye nélkül, azokkal a személyekkel, akik a
„dorogigimis” szellemi közösségnek részesei voltak, vagy
részesei a mai napig, és részesei is maradnak”.

Csath Béla vasdiplomás bányamérnök

Héjjas István: 
Klímaváltozás és megújuló energiák

Klímakatasztrófa fenyegeti az emberi-
séget! Vész helyzet van! És ezért mi
magunk vagyunk felelősek, mi embe-
rek, főleg azzal, hogy túl sok szén-
dioxidot bocsátunk ki. Ezt halljuk
naponta TV-ben, rádióban, olvassuk az
újságokban és az interneten.

Valóban vészhelyzet van? Indokolt
az emberekben egyszerre pánikot is és
bűntudatot is kelteni? 

Nem lesz ebből egyszer még baj? 
Ami az emberiséget fenyegető kockázatokat illeti, az

aggodalom indokolt, ennek azonban semmi köze az éghaj-
lat évmilliók óta zajló szakadatlan változásához, sem pedig
a széndioxidhoz. Az igazi kockázat az, hogy a rohamosan
növekvő létszámú emberiség gyorsuló ütemben pazarolja a
rendelkezésre álló természeti erőforrásokat, miközben
hatalmas mennyiségben bocsát ki egészséget és környezetet
károsító anyagokat a levegőbe, a talajba és az élővizekbe. 

A könyv tényekkel alátámasztva mutatja be, hogy a
levegőben éppen csak nyomokban jelenlévő, színtelen,
szagtalan, láthatatlan, egészségre ártalmatlan szén-dioxid
nem káros, hanem nélkülözhetetlenül hasznos komponense

a levegőnek, nélküle minden élet elpusztulna a Földön.
A könyv az emberiség valódi kockázatainak áttekintése

és az éghajlatváltozás földtörténeti összefoglalása után a klí-
maelméleteket kialakulásuk sorrendjében, globális szinten
ismerteti. A világtendenciák mellett hazai adatokra, példák-
ra támaszkodva ad könnyen érthető, befogadható is me re -
teket az olvasónak. Bemutatja azt a politikai folyamatot is,
amelynek részeként a környezetvédelmet klímavédelemmé
hamisították. Számba ve szi civilizációnk energiaszükségle-
teit, azok kielégítési módját. Kritikai szellemben tárgyalja a
megújuló energiák lehetőségeit az energiaellátásban, bemu-
tatva, hogy a „megújuló” energiák irreális mértékű növelé-
se nem csupán értelmetlen és hatástalan pótcselekvés, de
több kárt okoz, mint hasznot.

Kissé részletesebben mutatja be a vízenergia szerepét és
lehetőségeit, amit az indokolhat, hogy – történelmi távlat-
ból, hazai példán – ebben érhetők tetten látványosan és köz-
érthetően a „környezetvédelembe” csomagolt politikai
szándékok és beavatkozások.

A kívánatos változások megalapozásához szükséges a
társadalom széles körének valós ismereteken alapuló tájé-
kozottsága. A változásokat nem „okos” eszközökkel, hanem
okos társadalommal lehet elősegíteni. Ehhez nyújthat segít-
séget ez a közérthető könyv. Dr. Horn János

Recenzió: Emlékkönyv a magyar bauxitbányászatról

Tavaly (2020) egy szép kiállítású
kötet jelent meg a trianoni Ma -
gyarország első olyan zártkutatmá -
nya i nak (Gánton, illetve Halimba-tér-
ségében) bejelentése 100 éves évfor-
dulója alkalmából, amelyek kutatása
bauxitelő for dulások felfedezéséhez s
ezzel a magyar bauxitipar megszü -
letéséhez vezetett. A kiadvány dr.
Var ga József, a Hungalu volt bányá-

szati igazgatója ötletéből, szervezésében-szerkesztésében a
Hungalu-ME Bányamérnöki Alapítvány és a Bánya egész -
ségügy-Bányabiztonság Alapítvány támogatásával jelent
meg. 

A mű 15 fejezetben, 224 A/4 oldalon, számos színes
fényképpel és ábrával mutatja be a magyar bauxitbánya-ipar
fontos történéseit. Szerzők és témák: dr. Varga József: szer-
kesztői előszó, bányafiziológiai mérések, kitüntetettek,
emlékezés elhunytakra; Tóth Álmos: bihari bauxit; dr. Mind -
szenty Andrea: hazai bauxitkutatás; Nagy István, dr. Kom -
lóssy György: bányatervezés; Kreischer Károly-Fekete Ist -
ván: Fejér-megyei bauxit-bányák; Orbán Tibor: Bakony-
hegység bauxitbányái; Farkas Sándor Györgyné dr. Da rá -
nyi Ida: a nyirádi bányák vízvédelme; Huszár László: a bá -
nyászat társadalmi-gazdasági hatásai; a már említett Varga
József, Horváth József, dr. Fodor Béla: a Minisztertanács
1989. április 4-i döntés és hatásai; Kovacsics Árpád: a priva -
tizáció után (a tartalomjegyzéki és a tanulmány cím nem
egyezik); Fekete István: a hazai bauxitbányászat napjaink-
ban; dr. Böhm József: a Miskolci Egyetemen folyt kutatások. 

A szerzők, dr. Böhm Józsefen kívül a tágabb értelemben
vett bauxitbányászat kiváló „régi harcosai”, mutatja ezt a
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sok kitüntetés. Több évtizeden át, számos irodalmi termék-
ben mutatták be az itt felvázolt történéseket is, vagy azok
egy-egy fejezetét. A kutatási fejezet kapcsán megjegyzem,
hogy a „szervezett bauxit-kutatás” nem a szovjet éra után
kezdődött, már az „Aluérc-kor” is szervezett volt. Örömmel
láttam, hogy Bortnyák István visszanyerte helyét. Újdonság-
nak számít a sok vihart, lelki tusát kavart, az ominózus, a
rendszerváltás „pillanatában” született 1989. évi döntés és
hatásainak bemutatása. E döntés, lévén alapvetően politikai
megfontolások alapján született, még több, másoldali megkö-
zelítést is megkívánna. S ezek a legfelső szinti megfontolások
ismeretét kívánnák meg, amelyekre alig van belátható időn
belül remény. Az aktív vízvédelem fejezet kapcsán megjegy-
zem, hogy Alföldi nem volt akadémikus. A magyar bauxitbá-
nyászat része a Tatabányai Szénbányák által leművelt csorda-
kúti bánya is, ahogy a magyar bauxitkutatás része volt a
Gerecse-térségi is. Ezekről azonban érdemi szó nem esik. A
tartalomjegyzék dr. Böhm József nevével jelzi az egyetem
által végzett munkákat, amely táblázat formátumú. Emellett
további öt egyetemi szerző (dr. Somosvári Zsolt, dr. Gyulai
Ákos, dr. Debreczeni Ákos, dr. Jambrik Rozália, dr. Bobok
Elemér) két tanulmánnyal van jelen, tartalomjegyzéki említés
nélkül. A táblázatból hiányolom a bányák területén (külfejté-
sekben és mélyművelésekben) végzett geofizikai mérések
fölsorolását, dr. Dobróka Mihály, dr. Ormos Tamás nevét.
Dicséretes a sok tekintetben egyedülálló, a több évtizedes
fiziológiai vizsgálatok eredményeinek bemutatása. Ezek nyil-
ván számos más, nem bányászati munka számára is példa-
mutatóak lehetnek. Nyilvánvalóan minden szerző írásához
hozzá lehetne tenni számos fontos információt, pl. további
neveket. 

Összességében megállapíthatjuk, hogy a kötet ötletgazdá-
ja, szervezője, szerkesztője jól választott szerzőket, akik igye-
keztek a rendelkezésre álló – magam is mondhatom – szűk
lehetőségen belül jó, érdekes és jól dokumentált írásokat adni
az utókornak. 

Néhány tényre, amely nincs a műben hangsúlyosan vagy
egyáltalán megemlítve, azonban rá kell világítani. Az egyik,
hogy 1945 után a magyarországi bauxit a Szovjetunió felé irá-
nyuló háborús jóvátétel egyik fontos tényezője lett. Ezt a ké -
sőbbi irodalom esetenként sajátos rejtő-néven, transzferábilis-
nak nevezte. Ennek volumenéről a mai napig nincs megbíz-
ható tudásunk. Nem szól arról, hogy a magyar alumínium-
ipar mindkét birodalom hadiiparát a lehető legteljesebb mér-
tékben kiszolgálta. Szól arról a mű, hogy 1942-43-tól dekla-
ráltan, de arról nem, hogy 1945 után rejtetten hadiirányítás
volt. Amit az alábbi idézet fejez ki: 

„…Sztálin ostromállapot alá helyezte Kelet-Európa or -
szágait. Speciális ügynökségeken keresztül – mint a Szovjet-
Magyar, Szovjet-Román és Szovjet-Bolgár Közös Részvény -
társaság – ellenőrzése alá vonta gazdaságukat. Lengyelor -
szág, Kelet-Németország, Magyarország, Csehszlovákia és
Románia jóvátételként vagy rendkívül alacsony árakon
Oroszországnak szállította saját szenét, gépeit, bauxitját
[kiemelés tőlem], olaját, gabonáját, miközben saját népeik
szegénységben sínylődtek. […] Mivel az ellenzék pártjait
egymás után semmisítették meg, a tömegek elégedetlensége
nem talált magának kifejezési csatornát. A terroruralom elfoj-
totta a tiltakozás bármely kiáltását vagy suttogását. Szovjet

hivatalnokok és mérnökök ellenőrizték Kelet-Európa iparát,
szovjet tábornokok vezényelték csapataik egy részét, és szov-
jet rendőrök irányították biztonsági erőiket.” In: Deutscher,
Isaac (1948) Sztálin. Európa Könyvkiadó. 1990.  

Nem esik szó róla, hogy a magyar bauxit megismerésében
másországbeli (német, svájci, szovjet) szakértők is részt vet-
tek. Az utóbbiak a Maszobal-koron is túlnyúlóan. E részvétel
tényleges szerepét, különösen a szovjet szakértők esetén
nehéz a kortársak nélkül megítélni. Tehát jó lett volna, akik
megélték, szóltak volna róla. Kétségtelen tény viszont, hogy
a szovjet kutatási, dokumentálási rendszer alapvetően határoz-
ta meg a magyarországit. Keveset szól a mű a geofizika bau-
xitkutatásban volt kiemelt, de még a bányászatban is megvolt
szerepéről. S ezt mondom akkor, ha a geofizikai mérések ( sze-
rep) irányítójának (Nyeges Lajost) nekem nem sikerült – több
éven át – tollat vetetni a kezébe, megírandó ennek történetét.

Nem szól a mű arról sem, hogy az Aluérc több országban
(a bihari területen kívül) Görögországban, a Jugoszláv király-
ságban, az olasz Isztriai-félszigeten, Franciaorságban (!) is
folytatott kutatást, részben bányászatot, magyar geológiai s
műszaki irányítás mellett. Az itt termelt bauxitok is mind Né -
met országba mentek. A társadalmi hatások között nincs szó
arról, hogy mindkét korban egyfajta asilium volt a bauxitbá-
nyászat a „magas” politika által nem „kedveltekkel” szem-
ben. Említés történik róla, de nem mutatja be a bauxitbányá-
szat/kutatás helyét/irányításrendszerét (pl. a pártirányítást) az
alumíniumipar (Aluérc/-Maszobal/Vegyipari-/Ipari min.
/MAT-Hungalu) rendszerében, nem említi a kiemelkedő leg-
főbb vezetők, pl. dr. Hiller József Aluérc vezérigazgató nevét,
aki nemzetközi mértékben is jelentős iparággá tette a magyar
bauxitbányászatot, aki addig szolgálta a német hadiipart, míg
koncentrációs táborban végezte. De említés történhetett volna
más „magas” vezetőkről, köztük pl. Bagó Fe rencről, vagy
épp dr. Dózsa Lajosról is, de a Tröszt központi szakmai veze-
tőkről, pl. Gebhardt Jánosról is, de az „Aluérc-kori” magyar,
vagy Maszobal-kori magyar és szovjet kutatókról is, eredmé-
nyeikről is. Én kiemeltem volna, hogy a kö zépkori arany után
a két háború közötti magyar bauxitbányászat volt az egyetlen
olyan magyar gazdasági ágazat, amelyre tényleg odafigyelt a
világ. Illő, hogy mi is, s a jövő generációk is megőrizzék en -
nek emlékét. S ebben benne volt az említett külföldi tevé-
kenység is. Ennek említése elmaradásában nem csak jelen, de
lényegében minden korábbi, az alumíniumipar-történetet be -
mutatni szándékozó mű, illetve annak szerzői hibásak. A szo-
cialista múlt „kötelező szerénysége” ez alól ma már nem ad -
hat feloldozást. A szovjet-magyar „bauxit-együttélés” egyéb-
ként nem 1950-ben, hanem 1946-ban kezdődött, ekkor (1946.
április 8.) alakult meg ui. a MASZO BAL Rt., vezérigazgató-
ja Bobkov mérnök-tábornok, ha eltekintünk az 1945. évi pots-
dami szerződéstől, illetve az azt két héttel követő magyar-
szovjet kormányegyezménytől, amely a bauxitra is kitér.  

Kiemelendő a szép gesztus, hogy Varga József a mű egy-
egy példányát a magyar bauxitbányászat lehető minden élő
szereplőjének, legyen az vájár vagy egyetemi tanár, igyeke-
zett személyesen átadni, s ehhez több hajdani bányakörzetben
„fórumot” szervezett. 

Szerzőként köszönöm, hogy e szép és hasznos mű elké-
szítéséhez meghívást kaptam.       

Tóth Álmos ny. főgeológus

BÁNYÁSZAT – KÕOLAJ ÉS FÖLDGÁZ 154. évfolyam, I-II. szám 55

S _ _ _ UJ S _ j q / / g


