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HADOBÁS SÁNDOR 

 
    Dr. Lehmann Antal ismert bio-
lógus-geográfus, pécsi egyetemi 
tanár, a Duna-Dráva Nemzeti Park 
nyugalmazott igazgatója. Bár cí-
me szerint könyve csak egy sző-
kebb terület vizsgálatáról szól, 
megfigyelései, következtetései és 
javaslati azonban hazánk minden 
bányavidékére érvényesek.  
     „A természeti környezet leg-
nagyobb és legradikálisabb ká-
rosítója az ipar, amelyhez a ki-
termelı iparág, vagyis a bányá-
szat is tartozik. Jelen munkám-
ban a Föld kızetburkából (a li-
toszférából) történı anyagkiter-

melés környezetre gyakorolt hatását szeretném bemutatni hazánk 
egy nem nagy kiterjedéső – Magyarország Kistájainak Katasztere 
szerint 350 km2 területő – kistájának, a Mecsek-hegységnek a pél-
dáján. A kötet anyagát közel 40 év kutatómunkájából született 
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publikációimból állítottam össze. Mivel a bányászat viszonylag kis 
földfelszínen, de annál több helyen és radikálisabb környezeti 
változásokat, károsodásokat idéz elı, ezekkel és a létrejött hatá-
sokkal foglalkozik a könyv elsı része, majd enyhítésük (a terület 
rekultivációjával megoldható rehabilitációjuk) módjait ismerteti a 
mő második felében.” – írja a Bevezetıben a szerzı. 
     Az elsı rész címe:  A bányászat mint ipari és felszín-átalakító 
tevékenység. Ebben röviden bemutatja a két bányamővelési mód, 
a külszíni és a föld alatti fontosabb jellemzıit. Az utóbbi esetében 
megkülönböztet táró-, lejtakna és függıleges mővelést. Tisztázza a 
munka során felmerülı alapvetı fogalmakat, mint bányafal, bá-
nyagödör, bányaudvar, meddıhányó, süllyedék, bányászati fel-
szín. A bányászott, jellemzı kızetanyag alapján kategorizálja a 
vizsgált objektumokat, a következık szerint: 
     Magmás eredető kızeteket kitermelı bányák: az erdısmecskei 
gránitbánya és a komlói andeztibánya. Homokkıbányák: a cserkúti 
permi vöröshomokkı-bánya és a Pécs-lámpásvölgyi raeti homok-
kıbánya. Mészkıbányák: a Pécs-Tettye-szamárkúti triász mészkı-
bánya, a Bükkösd-hetvehelyi triász mészkıbányák és a Pécs-
nagybányaréti-völgyi szarmata mészkıbánya. Mélymőveléső szén-
bányák meddı- (pala-) hányói: a pécsbányai, a szabolcsi és a 
komlói körzet palahányói. Szénkülfejtések: a komlói Sóstói-bánya, 
a pécsbányai, a szabolcsi és a vasasi külszíni fejtések. Összesen 
tehát 14 helyszín adatai szerepelnek a kutatási anyagban. 
     A továbbiakban elıször a vizsgált bányászati felszínek általá-
nos jellemzését végzi el: bemutatja a morfológiai sajtosságokat, a 
klimatikus viszonyokat, a hidrológiai jellemzıket és az edafikus 
(azaz a növények életfeltételeire kiható) vonásokat. Részletesen 
szól a biológiai sajátosságokról, objektumonként jellemzi a nö-
vényzetet és a talajt, táblázatban adja közre a leggyakoribb nö-
vényfajták listáját, melyben több mint 120 név szerepel. E szakasz 
zárásaként értékeli a tanulmányozott terek növényzetét. 
     A munka utolsó harmadában a termıhelyek jellemzése és cso-
portosítása következik a különbözı mutatók alapján, majd végül 
az újrahasznosítási lehetıségek kerülnek szóba. Ezek közül a fásí-
tást, erdısítést tartja az elsıdlegesnek, még a lejtın történı faülte-
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tés módszereit is bemutatja. De gyógynövény- és erdei gyümölcs-
termelésre is alkalmasnak tartja a megfelelıen elıkészített egykori 
bányászati területeket.  
     Zárásként a szerzı megjegyzi, hogy az elmúlt másfél évtized-
ben különbözı pályázati támogatások révén sor került számos volt 
bányászati felszín rekultiválására, újrahasznosítására. A külfejté-
sek esetében ez a bányagödrök feltöltését és fásítását, vagy mezı-
gazdasági célú hasznosítását jelentette (például Visontán szılıt 
termelnek). Egyes esetekben a gondozatlan bányatavakból hor-
gászhelyeket, strandokat alakítottak ki (példe erre Vadna a borsodi 
bányavidéken). A meddıhányókat, amelyek némelyike vulkáni 
kúp-szerően tört a magasba, szelíd dombokká dózerolták és erdı-
sítették, s ma már semmi sem árulkodik arról, hogy eredetileg mi 
célt szolgáltak (Edelény vagy Szeles-akna Kazincbarcika közelé-
ben). Így próbálja gyógyítgatni az ember azokat a sebhelyeket, 
amelyeket különösen a 20. század második felének nagyüzemi 
bányászatával ejtett a természeti környezeten. 
 

_______________ 
 

A recski ércbányászat 
a történész szemével 

 
Csiffáry Gergely: Az ércbányászat története a recski Lahócában 

1850-1979. Rudabánya, 2009. 143 old + 56 kép 
 

PAPP ANDREA 

 
     Az Érc-és Ásványbányászati Múzeum Alapítvány kiadásában, 
2009 októberében jelent meg dr. Csiffáry Gergely egri történész, 
fılevéltáros munkája a recski ércbányászat 1850-1979 közötti tör-
ténetérıl. Az ércelıfordulást rejtı Lahóca hegyet és bányászatát 
sok földtani és mőszaki tárgyú tanulmányból ismerhetjük, de a 
történeti feldolgozások száma csekély. Ezért különös figyelmet 
érdemel a bemutatandó friss összefoglalás. 
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     A szerzı e témával 1979-ben került kapcsolatba, amikor Recsk 
elsı írásos említésének 650. évfordulóját ünnepelte. Ekkor került 
sor a község mővelıdési házában egy idıszakos bányászattörténeti 
kiállításra, amelyhez képes katalógust készített. A könyv megszü-
letését tehát három évtizedes kutatómunka elızte meg, miközben 
Csiffáry Gergely számos önálló kötetet és tanulmányt publikált, 
fıként Heves Megye ipartörténetébıl. 
     Az elıszóban leszögezi, hogy nem monográfiát kívánt írni, 
csupán a helybeli ércbányászat múltjának krónikáját kívánja köz-
readni. Munkája során forrásul használta Pollner Jenı bányamér-
nöknek a recski ércbánya és dúsítómő történetérıl szóló terjedel-
mes kéziratát, a tıle származó fényképeket, továbbá számos archi-
vált fotót és sajtóanyagot, és nem utolsósorban saját helyszíni 
győjtéseit. 

     A könyv geológiai áttekintéssel 
indul, majd ezt az ércbányászat 18. 
századi elızményeivel folytatódik. 
Ezt követıen a rendszeres termelés 
kezdeteirıl ad számot, bemutatva a 
Pest-Mátrai, az Egyezség (korabeli 
helyesírással Egyesség), a vörösvári 
Róza és Etelka és a gyöngyösoroszi 
Pál Bányatársulat rövid idıszakát. 
A továbbiakban Vrányi György bá-
nyamőveit ismerteti, majd gróf Ká-
rolyi György széleskörő gazdasági 
tevékenységérıl szól. 
     A kis társulatok úttörı korszakát 
a Mátrai Bányaegylet követte 1860-

1880 között, melynek két évig (1864-66) Péch Antal, a 19. század 
második felének kiemelkedı magyar bányász szakembere volt az 
igazgatója. A londoni székhelyő Hungarian Copper Ltd. rövid éle-
tő (1880-1883) tevékenysége csak szerény epizód az üzem his-
tóriájában. Utána a Mátrai Közbirtokosság folytatta a bányászatot, 
mely 1910-ben Parádi Bányatársulat néven új vállalkozássá ala-
kult. 1916-ban már Weisz Lajos a tulajdonos, de ı nem ércterme-
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lés, hanem rézgálicgyártás céljából szerezte meg a vállalatot, mi-
közben a Dobsinai Rézmővek Rt. opciós szerzıdést kötött a bányá-
ra. A bányászati tevékenység ebben az idıszakban gyakorlatilag 
szünetelt, és a bányatelep is teljesen tönkrement.  
     A két világháború közötti idıszakot a Schmidt testvérek vállala-
ta (1922-1926), illetve a Recski Magyar Királyi Ércbánya (1926-
1944) tevékenysége fémjelezte. Ebben a korszakban itt épült fel a 
magyar ipari építészet egyik remeke, az ércdúsító mő. Az 1945-tıl 
az 1979. évi bányabezárásig terjedı, jelentıs fejlıdést mutató, de 
sok ellentmondást is hordozó korszak bemutatása után részlete-
sebben szól a bányászati technikáról, az ércdúsításról, a munkaerı-
helyzet alakulásáról, a bánya fennmaradásáért folytatott erıfeszíté-
sekrıl, végül pedig a recski bányászélet mindennapjairól.  
     A mondanivalót gazdag képanyag és az egyes termelési idı-
szakokról szóló statisztikai adatok teszik gazdagabbá. Ötoldalnyi 
bibliográfiával, képjegyzékkel és egy forrás (a recski állami bá-
nyászok megfelelı bakancsellátása érdekében 1941-ben írt levél) 
közlésével zárul a hazai bányászattörténet egyik „fehér foltját” 
eltüntetı értékes kötet.  
     Rövid recenziónk csupán figyelemfelkeltésre szolgál, nem 
adhatja vissza a könyv tartalmi gazdagságát. Ezért azt ajánljuk az 
érdeklıdıknek, hogy vegyék kézbe, és mélyedjenek el a recski érc-
bányászat küzdelmes történetében. 
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