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A gánti bauxitterület felfedezése

Az I. világháború szomorú befejezése, a trianoni bé-
kediktátum következtében Magyarország mûködõ ba-
uxitbányái román, szerb, olasz impérium alá kerültek.
Magyarország minden akkor ismert és jelentõs termé-
szeti kincsét elveszítette.

Trianont követõen lázas kutatómunka kezdõdött a
szén, az ércek, így a bauxit után is.

A gánti bauxitterület megtalálása a halhatatlan em-
lékû székely bányamérnök, Balás Jenõ nevéhez fûzõdik,
aki már az erdélyi Jádvölgyi Bauxitbányákban megis-
merte a bauxitot.

1919-ben a románok kiutasították Erdélybõl Balás
Jenõt, aki családjával együtt Budapestre menekült, ahol
bánya- és kohómérnöki irodát nyitott. Felkereste nagy-
ra becsült tanárát, Vitális István professzort, aki akkor a
Halimba környéki Malomárokban irányította az elsõ
bauxitkutatás és -feltárás munkálatait.Balás Jenõ alapo-
san szemrevételezte a területet, majd barátja, Abzinger
Gyula bányafõtanácsos javaslatára a Magyar Királyi
Földtani Intézetben érdeklõdött, ahol megtudta, hogy a
Bakony-hegység ÉK-i peremén és a Vértes-hegységben
találkoztak még a halimbaihoz hasonló rétegfelépít-
ménnyel. [6]

Balás Jenõ 1919 õszén indult el Gántra, és innen jár-
ta hónapokon át megszállottként a környéket éhezve,
fázva, végül még betegen is, de fáradhatatlanul. [6] Fá-
radozása nem volt hiábavaló, mert a hosszúharasztosi,

bozóttal fedett vízmosásban végre megtalálta azt, amit
keresett, a bauxitot. A kibúvásból mintákat gyûjtött,
amelyeket elõször Marschalkó Béla majd Györki Béla
elemzett. [6]

Az eredmények birtokában Balás befektetõt kere-
sett az elsõ zártkutatmányi területek megszerzéséhez.
Lázár Andor ügyvédet, a késõbbi igazságügyi minisztert
ajánlották, aki barátja, Telegdi Roth Károly fõgeológus
javaslatára fel is ajánlotta támogatását, majd szerzõdést
kötöttek 50-50%-os részesedéssel a bauxitterület hasz-
nosítására. Ezek után került sor 1920. január 10-én az
elsõ zártkutatmányok bejelentésére a Budapesti Bányaka-
pitányságon. [6]

Balásnak még sokáig nem sikerült nagy mennyiségû
és jó minõségû bauxitot kimutatni, azonban nem kese-
redett el, hanem 1922 tavaszán ismét elindultGántra. A
gánti kutatás harmadik hónapjában a PostaMûszaki In-
tézet laboratóriumában sikerült elvégeztetni az össze-
gyûjtött minták elemzését. Az eredmény jó minõségû
bauxit volt. 1922 végére Balásnak már 142 db nyilván-
tartott zártkutatmánya volt. [6]

A mind kedvezõbb gánti kutatási eredmények és
pénzének erõteljes fogyása arra ösztönözték Balást,
hogy a bauxit kitermelésére is gondoljon. Elõször a gán-
ti terület tulajdonosaival, Eszterházi Móricz és Merán
János grófokkal tárgyalt, de eredménytelenül. Tárgyalá-
sokat folytatott még Krausz Simon bankárral, az egyház
tekintélyes és vagyonos képviselõivel, de a válasz eluta-
sító volt. Felkereste Chorin Ferencet, az akkoriMagyar-
ország leggazdagabb tõkését, bankokat, de a bauxit sen-
kinek sem kellett. Balás a magyarokon kívül francia, né-
met, svájci, angol, sõt amerikai üzletemberekkel, szak-
emberekkel is tárgyalt, de különbözõ okok miatt ezek a
tárgyalások sem vezettek eredményre. [6]

A sorozatos kudarcok után már-már reményvesztet-
ten ismét Abzinger Gyulához fordult. Így jutott el dr.
Tetétleni Ármin ügyvédhez, aki a század elején a Jádvölgyi
és a Vaskoh-vidéki Bányatársulatok alapító tagja és gaz-
dasági vezetõje volt. A gánti bauxit híre Tetétlenitõl így
jutott el dr. Hiller Józsefhez, aki évekkel korábban az ügy-
védbojtárja volt, de 1917 ótamár azAlumíniumércBánya
és Ipar Rt. (ALUÉRCRT.) vezérigazgatója volt. [6]

Mivel Balás Jenõ jelentõs mennyiségû és jó minõsé-
gû bauxitot nem tudott Gánton igazolni, dr. Lázár

Gánt, a jelenkori Magyarország bauxitbányászatának bölcsõje
(1919-1987)*

TÓTH ISTVÁN okl. bányagépészmérnök, a magyar bauxitbányászat történetének kutatója (Budapest-Székesfehérvár)

A szerzõ a hazai bauxitbányászat 80. évfordulója alkalmából áttekinti és bemutatja a gánti
bauxitbánya teljes történetét.
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* a 2006. szeptember 2-án a gánti bányásznapi ünnepségen elhangzott elõadás szerkesztett változata



10 Bányászati és Kohászati Lapok � BÁNYÁSZAT 139. évfolyam, 6. szám

Andor társával egyetértésben abban egyeztek meg dr.
Hillerrel, hogy azALUÉRCRT. fél évig folytathat kuta-
tásokat Gánton a Balás-féle zártkutatmányi területen.
Amennyiben a kutatások megfelelõ eredményre vezet-
nek, akkor 25 ezer dollár ellenében a gánti zártkutatmá-
nyok az ALUÉRCRT. tulajdonába mennek át. [7]

Amikor az ALUÉRC RT. egyik alapító tagja és fõ
részvényese, az Angol-Magyar Hitelbank megtudta,
hogy a gánti bauxit feltárásához és a termelés megindí-
tásához több millió koronára és 25 ezer dollárra van
szükség, úgy megijedt a vállalkozástól, hogy azonnal
megbízta dr. Hiller József vezérigazgatót a részvényeik
eladásával. Hiller a részvényeket a LAUTAWERKE
néven ismert német tõkés csoportosulásnak adta el,
akik idõben megtudták, hogy Gánton egy gazdag bau-
xitbányászati lehetõség kínálkozik. [6]

Dr. Hiller a kutatások szervezésével, irányításával a
Nagybátonyi Szénbányák Rt. kiváló bányamérnök igaz-
gatóját,Bortnyák Istvánt bíztameg. Bortnyák utasítására
1925 márciusában egy négytagú kutatócsoport indult
Gántra, a Balás-féle zártkutatmányi terület részletes és
gyors megkutatására. A csoport vezetõjeTéczeli Béla fõ-
aknász volt. [7]

A kutatások rövidesen (3 hónap alatt) 3,35 Mt
bauxitot eredményeztek, és igazolták, hogy Balás Jenõ
Gánt térségében az akkori Európa leggazdagabb bau-
xitterületét fedezte fel. Ezek után, még az opció lejárta
elõtt, dr. Hiller József vezérigazgató Bortnyák István ja-
vaslatára 1925. április 18-án megkötötte Balás Jenõvel
és Lázár Andorral az évszázad legjobb magyar bauxit-
üzletét, amely megalapozta a gánti bauxit kitermelésé-
nek a lehetõségét. [1]

Bortnyák 1925 májusábanNemes Vilmos bányamér-
nökötmár azzal a feladattal küldte Gántra, hogy gyorsí-
tott ütemben mérje fel a Balás-féle bauxitterületet, ké-
szítse el a térképeket, készítse elõ a még le nem foglalt,
de reménybeli bauxitterületek zártkutatmányi jogának
amegszerzését, kezdjemeg a helyi üzemvezetõségmeg-
szervezését, az elsõ szakemberek kiválasztását, a bánya-
telkek engedélyezésének elõkészítését. 1925 nyarán ke-
rült sor a bányatelkek adományozására Pannónia I. és
Pannónia II. védnév alatt, Meleges II. és Hosszúharasz-
tos területén. A késõbbi évek során még 18 bányatelek
adományozására került sor, ugyancsak Pannónia véd-
név alatt. [9]

1925 júniusában az ALUÉRC RT. üzemvezetõséget
állított fel Gánton, amelynek vezetõje Nemes Vilmos
lett. [10]

Az elsõ üzemirodát a mindannyiunk által tisztelt
Schweighardtné �Mári néni� kocsmájának és vegyes-
boltjának udvari szobájában rendezték be. Ez az épület
volt központi helye a kutatóknak, a bányavezetõségnek,
de a bauxitbányászok élelmiszer-ellátásának is. [10]

Bortnyák István 1925. június 2-ra elkészítette a
Gánti Bauxitbánya megnyitásával, a termelés beindítá-
sával kapcsolatos legszükségesebb munkák listáját,
majd 1925. december 14-re elkészítette az 1926-os év
munkaprogramját. A munkaprogram elsõ mondata
azonnal magára vonja a figyelmünket: �Minden kezdõ
bányászatnak a legelsõ feladat az, hogy a beléje fekte-
tett tõkének gyümölcsöztetését minél hamarabb meg-
kezdjék anélkül, hogy ezen kezdet rablómûvelést ered-
ményezne.� [9]

Az 1925-ös év legfõbb eredménye az volt, hogy elõ-
készítették fél millió tonna letermelését a Meleges II.
Bányaüzemben, és az év végéigmár 150 t bauxitot is ter-
meltek, amit lovas kocsikkal szállítottak a bodajki bau-
xitrakodóra. [2]

A termelés megindításával szorosan összefüggõ fe-
ladat volt a bauxit elszállításának megoldása. Nemes
Vilmos így emlékszik vissza erre: �Az elsõ elgondolás az
volt, hogy a bányát normál vasúttal kapcsolják Pátkához
vagy Bodajkhoz. Ezt a tervet a magas építési költségek
miatt elvetették. Végül is a 760 mm nyomtávú gõz-
üzemû vasút mellett döntöttek, amelynek építését
Lukács Lipót nyerte el, Gánt-Rendezõ és a bodajki vas-
útállomás között 16,7 km hosszúságban, három kitérõ-
hellyel�. [2]

A Gánt-Rendezõ és Meleges II., valamint Gánt-
Rendezõ és Hosszúharasztos közti szárnyvonalak meg-
építését a nehéz, hegyes, dolomitos terepen Hiller ve-
zérigazgató Nemes Vilmosra bízta. Nemes Vilmos visz-
szaemlékezése: �A bányában dolgozó kubikusokkal és
vasúti szakemberekkel együtt megcsináltuk a vasutat,
ami negyedébe került annak, amiért Lukács vállalta vol-
na. Ezzel létrejött az összeköttetés a bányák és a rende-
zõ között, megindulhatott a termelés. Idõközben meg-
terveztem és megépítettem a melegesi 15, majd a hosz-
szúharasztosi 20 tölcséres áttöltõ állomásokat a bányai

Dr. Hiller József (1885-1945)

Nemes Vilmos (1894-1986)



600 mm nyomtávú, 1 m3-es csillékbõl a 3,5 m3-es ipar-
vasúti kocsikba.� [2]

A szakaszos próbaszállítás 1926. október 20-án in-
dult meg Meleges II. Bányaüzembõl, és ettõl az idõtõl
számítjuk a jelenkori Magyarország bauxitbányászatá-
nak kezdetét.

1926 tavaszán a Gánti Bauxitbánya igazgatójává
Graul Róbert bányamérnököt nevezték ki, aki ez elõtt
Borsodban aHerbolyai Szénbányát vezette. Graul kéré-
sére jött Gántra Láda János, az üzem nagyra becsült fõ-
bányamestere � késõbb igazgatóhelyettese � és Orován
Dezsõ irodavezetõ, a pontosság, a lelkiismeretesség, a
segítõkészség példaképe. [1]

A Gánti Bauxitbánya rövid története 1926-1987-ig

A gántiak és a környékbeliek (Csákvár, Zámoly,
Csákberény, Söréd, Bodajk) nagy-nagy várakozással kí-
sérték a bauxitbánya szervezõdését, a termelés megin-
dulását, mert a szegény emberek sorsuk jobbrafordulá-
sát várták ettõl, és meg is találták a számításukat. [2]

Kezdetben a letakarítás, a termelés is teljesen kézi
erõvel történt, a több szintben, lépcsõzetesen kialakított
külfejtési technológiával.

Különösen ügyeltek arra, hogy meddõ ne kerüljön a
bauxit közé, ezért a fejtés megkezdése elõtt a termelõ
szintek tetejét alaposan megtisztították, végül seprõvel

még az apró szennyezõdéseket is eltávolították. A bau-
xitot kézzel és robbantással jövesztették, majd kézi la-
páttal rakták az 1 m3-es billenõszekrényes csillékbe és
kézzel, vitlákkal, lóvontatással szállították az áttöltõ ál-
lomásokhoz, ahol nyitható-zárható tölcséreken át került
az 5 tonnás iparvasúti kocsikba. A bányászkodás kezde-
tén csak az elsõ osztályú (10 modul feletti) bauxitot ter-
melték. A másod-, harmadosztályú bauxit átmeneti
készlethányókra került. A Gánton termelt bauxit 1934-
ig szinte teljes egészében Németországba került, elsõ-
sorban a VAW lautai timföldgyárába. A Gánti Bauxit-
bánya szállított még egyéb ipari célra is bauxitot: vassze-
gény bauxitot tûzálló téglák, korund gyártására a kerá-
miaiparnak, festékgyártásra lila bauxitot, vasgyártásra

vasdús, pizolitos bauxitot, bauxitcement gyártásra II.
osztályú bauxitot, 1934-tõl pedig az elsõ magyar tim-
földgyárba Mosonmagyaróvárra. [4]

Az 1930-as év határkövet jelentett a gánti bauxitbá-
nyászat történetében. A Hosszúharasztosi Bányaüzem-
ben a letakarításnál üzembe helyezték az altonai
Menck-Hambrock német cég által gyártott, 2,25 m3-es
kanálûrtartalmú gõzbaggert, amely évi 180-200 ezer tö-
mörköbméter meddõ letakarítására volt képes; ez kb.
200 ember kézi munkájának felelt meg. Ekkor a 760
mm nyomtávú iparvágányt bevezették a bányai munka-
helyig, és a kotrógépmár közvetlen az iparvasúti kocsik-
ba rakodott. [1]

A növekvõ bauxittermelési és letakarítási igény ki-
elégítése céljából a Gánti Bauxitbánya óriási gépesítés-
be kezdett. Ugyancsak a Menck-Hambrock cégtõl ki-
sebb, 1,2 m3-es hegybontó kanalú, dízel meghajtású kot-
rógépeket vásároltak, a lóvontatásról pedig fokozatosan
áttértek a dízelmozdonyos szállításra. A földtani és a
bányászati szakemberek az 1930-as évek közepe táján
már a világ egyik legnagyobb és legjobban gépesített
bányájaként tartották számon a gánti bauxit-elõfor-
dulást. [1]

A gépesítéssel párhuzamosan épült ki Gánt-Rende-
zõn egy, a korátmeghaladóan korszerû javítóbázis; a fû-
tõház, a gõzmozdony, a bányacsille, iparvasúti kocsi,
bagger, motormozdony javító, forgácsoló, kovács-, laka-
tosmûhely, a központi anyagraktár laboratórium és a
bodajki rakodó.
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Kézi termelés a Hosszúharasztosi Bányaüzemben (1928)
Fûtõház és javító mûhely Gánt-Rendezõn

A gépesített rakodás, szállítás



A bányászok élet- és munkakörülményei

Már 1926-ban felépült Gánton az elsõ munkásszál-
lás 140 férõhellyel. A bánya vonzáskörzetében lakó bá-
nyászok nagy része gyalog, majd késõbb kerékpáron járt
dolgozni, fizetett szabadság nem volt.

Gánt-Bányatelep lakossága 1935 körül 150-200 fõ
volt, a bányák létszáma pedig megközelítette az 1000
fõt. A vezetõket és a törzsgárdát a bányatelepen helyez-
ték el. A dolgozóknak egyszobás, az adminisztráció és a
vezetõk részére 2-3 szobás lakások épültek. Ez utóbbiak
vezetékes vízzel, fürdõszobával voltak ellátva. Mind-
egyik lakáshoz egy 100 négyszögöl területû kiskert, disz-
nóól, fáskamra és szemétgyûjtõ tartozott. A lakások tel-
jesen ingyenesek voltak. A bányatelepen orvosi rendelõ,
kultúrház, központi fürdõ, iskola épült, az élelmiszer-el-
látást a vállalat biztosította. Megalakult a fúvószenekar,
a lövész-, a sportegyesület, a színjátszó- és a néptánccso-
port. Gánton 1938-ban gyulladt ki a villany � elsõként az
ilyen jellegû bányatelepek közül. [1]

1937-ben az ALUÉRCRT. a dolgozói részére nyug-
díjintézetet létesített: a tagdíj a havi fizetés 6-8%-a volt.

1937-ben Nemes Vilmos lett az igazgató, Graul
Róbert pedig az ALUÉRC RT. mûszaki vezérigazgató-
helyettese.

A háborús évek

1939 õszén a Gánti Bauxitbányát hadiüzemmé nyil-
vánították. Az elsõ hadiüzemi parancsnok Botházi
Szarvadi Dezsõ õrnagy volt, akivel a bánya vezetõi meg-
találták a normális kapcsolatot. [3]

1940-tõl kezdõdõen rohamosan emelkedett a ter-
melés, és 1943-ban már 565.715 tonna volt. Ekkor lép-
tek üzembe a Gánti Bauxitbányához tartozó új bauxit-
bányák:

� Óbarok-Vázsonypuszta, amely 1942-1944-ben 135
et bauxitot termelt, Benedek Endre bányamérnök veze-
tésével.

� Sümeg, amely 1941-1945 között 24 et bauxitot ter-
melt, Kasnyik János, majd Maksai Árpád bányamérnö-
kök irányításával.

� Az erdélyi Barátka, amely 1941-1942 években 136
et bauxitot termelt. Vezetõje kezdetben Kasnyik János,
majd a tragikus sorsúMaksai Árpád volt.

� Iszkaszentgyörgyi Bauxitbánya, termelése 1941-
1945 között 590 et. A külfejtési üzem vezetõjeAltai Ottó
bányamérnök, a mélymûvelésû üzemé pedig Bende
József bányamérnök.

� Termelési kényszerbõl nyitották meg az Újfeltárási
és a Bagolyhegyi Bányaüzemeket Gánton.

A háborús idõszak hátralevõ hónapjaiban a munka-
és a termelési feltételek rohamosan romlottak, és 1944
õszén már anarchikus állapotok uralkodtak, megkezdõ-
dött a bányák leszerelése. A Bajorországba elindított
200 vagonnyi bányafelszerelés gyakorlatilag odaveszett.
A gánti bányaüzemek területe 1944. december 24-tõl
1945. március 16-ig frontvonalba esett, de a hónapokig
tartó ágyú- és aknatûz sem a bányaüzemekben, sem a
bányatelepen jelentõs kárt nem okozott. [4]

Bauxitbányászat a háborút követõ években

A háborút követõ elsõ munkanap 1945. április 26.
volt, amikor kb. 140 ember állt munkába. A bányatelep
lakossága 1945 nyarán kb. 170 fõ volt. A gõzbagger itt
maradt, és augusztus 3-án kezdett dolgozni a hosszúha-
rasztosi letakarításon. [1]

1946. május 17-én megalakult a Magyar-Szovjet
Bauxit-Alumínium Rt. (röviden MASZOBAL RT.) 50-
50%-os részesedéssel, amelybe minden magyar bauxit-
bánya beolvadt.

1949. november 19-én elrendelték aGánti Bauxitbá-
nya Vállalat és az Iszkaszentgyörgyi Bauxitbánya Válla-
lat megalapítását. Ekkor lett a Gánti Bauxitbánya Vál-
lalat igazgatója Kasnyik János. 1954. október 1-jén a
magyar állam megvásárolta a szovjet részvényeket, ez-
zel megszûnt a MASZOBALRT.

A gánti bauxittermelés 1953-ban 596.962 t-ával érte
el a csúcsát. Ekkor már mind a letakarításban, mind a
termelésben 100%-os gépesítéssel dolgoztak. Sajnos az
Újfeltárás és Bagolyhegy termelésbe lépésével a bauxit
minõsége 10 modul alá csökkent.

A Gánti Bauxitbánya tevékenységét az egész ország
elismerte. Ezt jelezte az is, hogy 1948-1956 között 23 al-
kalommal nyerték el az �Élüzem� címet. [3]

Szociális és kulturális eredmények

A II. világháborút követõ példátlanméretû inflációt
az 1946-ban bevezetett új pénz, a �forint� szüntette
meg. A bauxitbányászok az országos átlagost meghala-
dó bért kaptak. Súlyos gond volt a lakáskérdés. 1952-
ben megindult a szervezett munkásszállítás. A bányate-
lepet 1952-ben bõvítették, és megkezdõdött a dolgozók
kedvezményes üdültetése. Megépültek a székesfehér-
vári MASZOBAL házak, újraindult a kulturális és
sportélet. [3]

Gánt visszafejlõdése

Az 1953. évi termelési csúcsot követõen a gánti ba-
uxitbányászat történelmének fordulópontjához érke-
zett. Fennállásának csaknemhárom évtizede alatt több-
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ször is követték egymást hullámvölgyek, de ezeket min-
dig külsõ tényezõk okozták (gazdasági válság, világhá-
ború stb.), de amostani visszafejlõdésnekmár fõleg bel-
sõ okai voltak:

� Legsúlyosabb gondot a bauxit rohamos minõség-
romlása okozta; a kitermelt bauxit átlag minõsége 1950-
1961 között 15,6modulról 5,5modul alá csökkent, ameg-
levõ készletek minõsége még ennél is alacsonyabb volt.

� A termelékenység visszaesett, az önköltség pedig
emelkedett. [5, 11]

1958. január 1-jével létrehozták a Fejér megyei Ba-
uxitbányák Vállalatot Kincsesbánya központtal. Ezzel
megszûnt a Gánti Bauxitbánya Vállalat önállósága. [5]

Mivel a gyenge minõségû bauxitra csak nagyon kor-
látozott mennyiségben volt szükség, a Nehézipari Mi-
nisztérium Színesfémipari Fõosztálya elrendelte a gánti
bauxitbányászat 1962. december 31-i hatállyal történõ
megszüntetését, az üzem felszámolását.

Amikor a bánya sorsa bevégeztetett, megkezdõdött
a bányatelep lakóinak elvándorlása is. A közel 60 csa-
ládból pár év alatt 8-10 maradt, a felszabadult épületek-
bõl pedig a betegek szociális otthona lett. [3]

1968-ban azonban megtörtént a csoda. Gánton újra
megindult a termelés, új technológiával és 10-12 ember-
rel. Nem akartunk hinni a szemünknek, amikor az or-
szágúton feldübörögtek a bauxittal megrakott hatalmas
teherautók és hordták a bauxitot GántrólMoharakodó-
ra. Az éves termelés 50-250 et között változott egészen
1987-ig. [3]

A Gánti Bauxitbánya termelõ üzemei voltak:
Melegesi Bányaüzem (I-II) 1926-1951
Hosszúharasztosi Bányaüzem 1927-1958
Újfeltárás 1942-1980
Újfeltárás-Déli lencse 1942-1982
Angerrét 1956-1962
Bagolyhegyi Bányaüzem 1942-1987
(Bagolyhegy, Gránás, Tárói rész) [5]

Forrásmunkák

1. Nemes Vilmos: A magyarországi bauxitbányászat
története (1957) MAMAdattár

2. Nemes Vilmos Bátyán, 1979-ben készült hangfelvétel
anyaga MAM

3. Németh Béla:Agánti bauxitbányászat története 1926-
1963 Kézirat MAM

4. Kasnyik János: A magyar bauxitbányászat története a
századfordulótól 1945-ig (1996)MAMAdattár

5. Kovács János-Nemes Vilmos-Õrsi András: Bauxitbá-
nyászat Fejér megyében 1926-1976 (1976)
MAM

6. Tóth István: Balás Jenõ (1882-1938) Múzeumi
Füzetek 6. sz. (1997) MAM

Termelés Minõség Munkás- Össz. telj. Önkölt-
Év (tonna) (modul) létszám (to/mû) ség

(fõ) (Ft/to)
1955 477 414 6,79 521 3,13 68,89
1956 203 353 6,94 421 2,36 80,44
1957 199 293 7,47 402 2,19 101,76
1958 234 157 5,95 412 2,45 124,30
1959 203 802 6,03 385 2,31 130,18
1960 220 469 5,60 364 2,36 107,17
1961 321 700 5,34 363 3,27 97,89
1962 326 756 5,44 233 4,35 122,49

A termelés, a minõség, a létszám, az összteljesítmény, az
önköltség alakulása 1955-1962 között 1. táblázat

A Gánti Bauxitbánya termelési sora 1925-1987 között

A Gánti Bauxitbánya üzemeinek elhelyezkedése

Év Termelés Év Termelés Év Termelés
1925 150 1946 25.469 1967 19.921
1926 3.667 1947 118.460 1968 66.324
1927 339.464 1948 149.135 1969 60.711
1928 395.947 1949 181.657 1970 59.686
1929 389.152 1950 188.997 1971 67.557
1930 31.696 1951 329.393 1972 65.752
1931 89.896 1952 487.444 1973 46.088
1932 111.558 1953 596.962 1974 99.443
1933 72.425 1954 534.971 1975 124.819
1934 184.994 1955 477.414 1976 176.526
1935 211.174 1956 203.353 1977 146.487
1936 366.000 1957 199.293 1978 148.293
1937 504.000 1958 234.157 1979 221.155
1938 463.350 1959 203.802 1980 193.460
1939 429.867 1960 220.469 1981 148.546
1940 425.654 1961 321.700 1982 258.453
1941 534.351 1962 326.756 1983 173.787
1942 531.794 1963 1.600 1984 80.885
1943 565.715 1964 3.410 1985 53.940
1944 456.000 1965 315 1986 65.250
1945 11.370 1966 29.897 1987 36.677

Összes termelés: 13.303.135 tonna
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7. Tóth István: Dr. Hiller József (1885-1945) Múzeumi
Füzetek 7. sz. (1997) MAM

8. Tóth István: Dr. Telegdi Roth Károly (1886-1955)
Múzeumi Füzetek MAM (1997) kézirat

9. Tóth István: Bortnyák István (1880-1950) Múzeumi
Füzetek MAM (1997) kézirat

10. Tóth István: Nemes Vilmos (1894-1986) Múzeumi
Füzetek Kézirat (1997) MAM

11. Magyar Alumíniumipari Múzeum Bányászati Do-
kumentumok MAM

TÓTH ISTVÁN 1958-ban a miskolci Nehézipari Mûszaki Egyetemen szerzett bányagépészmérnöki oklevelet. 1958-ban a
Fejér megyei Bauxitbányáknál helyezkedett el, és 1990-ben innen ment nyugdíjba. Gánton a gépüzemben kezdett, majd
Kincsesbányán a gépmûhely vezetõje lett. 1964-tõl mûszaki-fejlesztési területen dolgozott, ahol kiemelkedõ alkotások ak-
tív részese volt. Aktívan foglalkozott a bauxitbányászat történetével, emlékeivel, muzeális értékeinek gyûjtésével. Veze-
tésével épült meg Gánton a bauxitbányászati múzeum. Nyugdíjasként a Magyar Alumíniumipari Múzeumban (MAM)
folytatta történeti kutatásait. Számos cikke jelent meg a Bányászati és Kohászati Lapokban és a MAM kiadványaiban.

Könyvismertetés
A soproni MEFESZ az 1956-os forradalomban

�Ti voltatok itt minden, az ALMA MATER
büszkesége, a város reménysége�

Peéry Rezsõ

2006. október 24-én Sopronban a volt SOTEX (most
GYIK)-ben nagyszámú megjelentek elõtt került sor ifj.
Sarkady Sándornak, a Nyugat-Magyarországi Egyetem
Könyvtár fõigazgatójának �A SOPRONIMEFESZAZ 1956-
OS FORRADALOMBAN� címû könyvének könyvbemuta-
tójára, mely a Nyugat-Magyarországi Egyetem Központi Le-
véltárának kiadványaként jelent meg.

A könyvbemutatót dr. Varga Szabolcs, a Nyugat-Magyaror-
szági Egyetem dékánhelyettese nyitotta meg, majd a könyv
szerzõje mutatta be a 203 oldalas könyvet.

A �Lectori salutem! Üdvözlet az olvasónak!� dr. Faragó
Sándornak, az egyetem rektorának tollából jelent meg.
Néhány kiemelt gondolat az írásból:

�Legyen ez a könyv ugyanakkor engesztelõ elégtétel minda-
zok számára, akikkel szemben az elnyomó hatalom igazságtalan-
ságokat terjesztett, méltánytalan intézkedéseket foganatosított, s
akiket a haza ellenségének nyilvánított � az egyetem jelenlegi ve-
zetõjeként mindazoktól bocsánatot és az egyetem részérõl felmen-
tést kérek� akik elszenvedték a méltánytalanságokat, igazságta-
lanságokat� Kérem, az ALMAMATER-t ne kárhoztassák.�

A könyvben igen korrekten, hézagpótló történelmi össze-
foglalóként is, korabeli anyagok alapján szinte óráról órára is-
merhetjük meg a történéseket. Számtalan korabeli írás, fény-
kép, dokumentáció színesíti a könyvet, és külön dicséretes,
hogy a könyvben 8 oldalon át olvasható �A levéltári dokumen-
tumokban, a forradalom idejérõl ránk maradt személyek nem
teljes névsora� is, és a �személynévmutató� alapján a könyv-
ben közel 600 név szerepel.

A recenzens egyetlen �szépséghibára� hívja fel a figyel-
met, nevezetesen arra, hogy a könyv egyik zárógondolatának:
�Sopronban a Csaba József olajmérnök hallgató vezette és
1956. november 10-én létrehívott új MEFESZ szervezet
csöndben elhalt, és hivatalosan a MEFESZ bizottság 1957.
március 1-jénmondott le, ... annak tagsága örökre beírta nevét
a magyar történelembe.� ellenére sajnos a megszólalók között
Csaba József nem szerepel, de bízom abban, hogy az Õ vissza-
emlékezése (hiszen koncepciós fegyelmivel távolították el az
egyetemrõl 1958. január 29-én) a késõbbiekben meg fog je-
lenni.

A szerzõ �mint ahogy azt könyvében írja � köszönettel vár
minden olyan írást, dokumentumot, fényképet stb., ami a to-

vábbi ez irányú munkájához nagy segítséget jelent (Nyugat-
Magyarországi Egyetem, 9400 Sopron, Ady E. u. 5., telefon:
99-518-100).

A szép kiállítású könyv a LÖVÉR-PRINT Nyomdaipari
Kft. dolgozóinak munkáját dicséri. Megvásárolható a Cédrus
könyvkereskedésekben (Sopron, Mátyás király u. 34/f, vagy
Bünker köz 2.) 1980 Ft-os áron. A könyvkereskedés tele-
foni/írásos megrendelés esetén utánvétellel küldést is vállal. A
könyv e-mail-en is megrendelhetõ: cedrusart@cedrusart.hu.

Dr. Horn János

A magyar villamosenergia-ipar története 1888-2005
(Tények és személyes élmények)

A fenti címen 2006 szeptemberében jelent meg Kerényi A.
Ödön állami díjas, gyémántdiplomás gépészmérnöknek, az
MVM Zrt. nyugdíjas vezérigazgató-helyettesének 198 oldalas
könyve a G-Mentor Kft. kiadó gondozásában.

A könyv egyik különlegessége az, hogy bemutatja a villa-
mosenergia-ipar statisztikai tényekkel szemléltetett történe-
tét. Amû az ezredforduló utáni idõszakról, a jelen kor esemé-
nyei tükrében, inkább az ország jövõbeli villamosenergia-igé-
nyének kielégítését megalapozó irányelvekkel, a megoldandó
idõszerû problémákkal a mûszaki fejlõdést szolgáló, de a ver-
senypiaci kihívásoknak megfelelõ tanácsokkal is foglalkozik.
Így örömmel olvasható a hazai meg nemújuló energetikai ter-
mészeti erõforrásokkal kapcsolatos véleménye is.

A könyv elõszavában dr. Gerse Károly, azMVMZrt. vezér-
igazgató-helyettese �hézagpótló történelmi összefoglalónak�
minõsíti a mûvet.

A lektori vélemények közül egy: �...a szerzõ szinte törté-
nészként mutatja be� a több mint 100 éves magyar villamos-
energia rendszer történetét� forrásmunkánként használhat-
ják mindazok, akik a villamosítás történetét vizsgálják és fejlõ-
dését kutatják�.

A könyv egyik értékes melléklete a �100 éves a magyar
közcélú villamosítás I-II. rész� címû, 1988-ban készült film (75
perces) DVD másolata.

A szerzõ 2005. március 15-én vehette át a Magyar Köztár-
sasági Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetést.

A kiváló minõségben készült könyv a Prospektus Nyomda
(Veszprém) dolgozóit dicséri. Megvásárolható az Új Könyv-
barát Kft.-nél (Budapest, Fõ u. 40., közvetlenül az MVM Zrt.
Vám utcai székháza mellett). A B5 formátumú, bõrkötéses
könyv bolti ára, a DVD film melléklettel együtt 2900 Ft.

Dr. Horn János
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