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I n  m e m o r i a m 
 
 
 

Idős dr. Gagyi Pálffy András emlékezete∗∗∗∗ 
 

DR. BAKSA CSABA 
 
 

     Tisztelt Kollégák ! 
     Hölgyeim és Uraim ! 
 
     A mai nap kiválasztása meghitt ünnepségünk idejéül nem véletlenül 
történt. Mindannyiunk cselekedeteit – akár bevalljuk, akár nem – lel-
künkből fakadó belső parancsok, tudatalattink rejtett zugaiból előtörő 
szükségszerűségek vezérlik. 
     Vannak, akik ezt a gondviselésnek tulajdonítják, vannak, akik önhit-
ten úgy gondolják, minden lépésemet magam irányítom. A saját sorsán 
ki-ki eldöntheti a végső mérlegkészítésnél, hogy mi állt közelebb az igaz-
sághoz.  
     Amikor a mai napot egy belső hang indíttatására javasoltam rendez-
vényünk időpontjául, még nem tudtam, de nem is tartottam számon, hogy 
most van igen tisztelt és nagyra becsült volt elöljárónk, kollégánk, id. dr. 
Gagyi Pálffy András bányamérnök születésnapja. Ma lenne éppen 85 
éves, ezért megemlékezésünk napjául és helyszínéül megfelelőbbet alig-
ha választhattunk volna. A kellő helyen, kellő időben való létezés szük-
ségszerűsége itt is érvényesül. Id. dr. Gagyi Pálffy András élete és pálya-
futása a huszadik századot ívelte át, szinte a maga teljességében, annak 
ellenére, hogy korán ment el, csupán 70 évet élt. 
     Születésének és halálának dátumai megdöbbentő pontossággal esnek 
egybe Magyarország, s így nemzetünk sorsfordulóinak időpontjaival. 
Mintha élete kijelölt volna egy utat, amelynek töréspontjait akár a nem-
zet, ő maga is személyes sorsában szenvedte és élte meg.  

                                                 
∗ Id. dr. Gagyi Pálffy András emléktáblájának avatásán, a Recski Bányászattörté-

neti Gyűjteményben elhangzott emlékbeszéd 2003. szeptember 16-án, az I. 
Recski Múzeumi Napon. 
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      Az erdélyi Hunyad vármegye Godinesd (Zám) nevű falujában látta 
meg a napvilágot 1918. szeptember 16-án az egyik legrégebbi székely 
nemesi család és egy Érchegységbe települt bányászdinasztia gyermeke-
ként. Születése a magyar nemzeti tragédia előestéjéhez kötődik, kisgyer-
mekként élte meg Magyarország keresztrefeszítését és feldarabolását. A 
család felmenő tagjainak szinte mindegyike az erdélyi ércbányászatban 
tevékenykedett. Megrázó élményt jelenthetett a minden szerződéses köte-
lezettséget semmibe vevő román megszállás. Mindkét nagyapja Verespa-
takon volt bányafelőr, szintén bányamérnök édesapja a Brád környéki 
ércbányák vezetője. Mérnöki munkáját ő maga is Brádon kezdte el 1941-
ben, miután Gyulafehérvárott elvégezte a gimnáziumot és Temesváron 
kitüntetéssel bánya- és kohómérnöki diplomát szerzett. A brádi aranybá-
nyáknál mindössze egy évet töltött, igazi gyakorlathoz a Nagybányai Ál-
lami Ércbányáknál jutott, ahol 1944-ig üzemmérnökként dolgozott.  
     A nemzet sorsának újabb fordulópontja az ő életében és pályafutásá-
ban is változást hozott. 1944-45-ben már a recski ércbányánál dolgozott, 
még mindig fiatal mérnökként megteremtette a későbbi sikeres itteni pá-
lyafutását. Szinte kiruccanásnak tűnik az a rövidke idő, amit 1945-ben 
Tatabányán tölt, hogy ezt követően egészen 1951-ig a recski-lahócai ér-
cesedés részletes kutatásával és az általa elvégzett készletszámítással 
(1949) megalapozza a helyi ércbányászat túlélési esélyeit és jövőjét egé-
szen az 1979. évi bezárásig.  
     Szívós, lelkiismeretes és precíz munkája az utána jövő generáció recs-
ki kutatási és bányászati lehetőségeit teremtette meg, így a hetvenes 
években a magam munkáját is. A recski éveket az iparirányításban, fel-
sővezetésben végzett tevékenység követte. A Nehézipari Minisztérium 
Ércbányászati, később Érc- és Ásványbányászati Főosztályán főosztály-
vezető-helyettes 1964-ig. Az ebben az évben megalakított Országos Érc- 
és Ásványbányáknál 1973-ig igazgatóhelyettes, majd 1983-ig, nyugdíja-
zásáig, vállalati igazgatóként dolgozott.  
     Felsővezetői tevékenysége alatt nem szakadt el a gyakorlattól. Legen-
dás volt memóriája, pontos feljegyzéseiből minden munkatársa feladatait, 
ígéreteit és kötelességeit évekre visszamenően is fel tudta idézni. Hanyag 
kollégái rettegtek következetes munkastílusától, míg mások tisztelték, 
esetleg vitatkoztak vele. Mert lehetett, de csak megalapozott szakmai ér-
vekkel. A külvilág autokrata vezetőnek, erős, karizmatikus személyiség-
nek tartotta. Sajátmagával, családjával szemben is szigorúan következe-
tes volt. Nála nem volt kettős mérce, amely manapság divatos.  
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     A Recsken végzett 15 éves tevékenységem során volt alkalmam szo-
rosabb munkakapcsolatba kerülni vele, ami megtiszteltetésként él ben-
nem ma is. Fiatal szakemberként is elfogadta tőlem érveimet, ha azok 
megállták a helyüket. Felsővezetőként is tudott ember lenni, volt szíve. 
Támogatta a fiatalokat, engem is. Köszönet érte. A nyugdíjazása előtti 
években a nehéz gazdaságpolitikai és kutatásfinanszírozási harcok köze-
pette figyelmét sajnos már nem tudta kellő súllyal kortárs kollégái, ki-
próbált szakmai vezetői sorsának és személyes gondjainak megoldására 
szentelni. Emiatt többekben hiányérzet alakult ki. Nem hagytak időt neki 
az ilyen jellegű feladatok megoldására. 1983-ban, 65 évesen nyugdíjba 
küldték.  
     Id. Dr. Gagyi Pálffy András személyes szakmai karrierjének ideje 
nagyrészt egybeesett felsővezetői tevékenységével, ami szintén a gyakor-
lati munkával, a kutatással és a bányászattal való naprakész kapcsolattar-
tást igazolja. Ennek igazolására néhány jelentősebb példát kiemelve em-
lítek: 
     – a kőzethorgonyzási eljárás első magyarországi alkalmazását Recs-
ken; 
     – a magazinfejtés bevezetését; 
     – a gyöngyösoroszi színesércek nehézszuszpenziós elődúsításának 
kidolgozását és megvalósítását, amely 1959-ben kandidátusi tudományos 
fokozatának elnyerését is jelentette a Magyar Tudományos Akadémián; 
     – korszerűsítette a rudabányai vasércdúsítást. 
     – Személyes közreműködésével készültek 1964 után a recski mély-
szinti érckutatási tervek, földtani jelentések, megvalósíthatósági és beru-
házási tervek és javaslatok. Ő szervezte és valósította meg a recski mély-
szinti kutatásra létrehozott szakemberek munkacsoportjait, ő teremtette 
meg a működés szellemi és anyagi feltételeit. A kutatás alatt, melynek 
szerencsémre én is részese lehettem, minden tekintetben naprakész in-
formációs rendszert vezetett be, a szakmai apparátus tevékenysége az 
egész országban példaértékű volt. A legszebb éveim voltak.  
     – Az állami vállalat mintegy 38 telephelyének és az ott épült műszaki 
létesítményeknek működése sem kerülte el a figyelmét. Sokan szemére 
vetették, hogy csak az ércbányászattal, ezen belül is csupán a recski be-
ruházási problémákkal törődik. Cáfolatként hadd említsem meg az ő ide-
jében elkészült fehérvárcsurgói és kisőrsi hidropneumatikus homokjö-
vesztési rendszert, a Terranova vakolatgyártó sort Pilisvörösváron, a 
pálházai perlitüzem beruházásait, az erdőbényei kalcinálóüzemet, mint 
jelentősebbeket. 



 112

     Személyesen részt vett az ércek műrevalósági megítélésének kidol-
gozásában és bevezetésében, az ércek, nemfémes ásványok, a nyom- és 
ritkaelemek országos katasztere kidolgozásának irányításában. 
     Kétségtelen azonban, hogy id. dr. Gagyi Pálffy András szakmai karri-
erjének csúcspontját a recski mélyszinti ércesedés jelentőségének felis-
merésében, kutatásának irányításában, a feltételek megteremtésében és a 
beruházási javaslatok, tervek, programok kidolgozásában való részvétel 
jelentette. Az ebbe a munkába ölt energia, szakmai ambíció, idő és fárad-
ság kudarca mindannyiunknak fáj, sorstársai voltunk.  
     Úgy vélem, nem rajta múlt, hogy ma egy vízzel elárasztott, szünetelte-
tett mélyszinti bánya, egy szakma, egy kibontakozó lokálpatrióta jövő-
kép, személyes karrierek sorozatának romjai fölött emlékezünk. Egy vi-
gaszunk talán még lehet. Nem a mai kor rablógazdálkodóinak karmaiba 
került ez a jelentős lelőhely, unokáink talán még látni fogják. Úgy le-
gyen. Ez is a mi felelősségünk. 
      Id. dr. Gagyi Pálffy András több nemzetközi és hazai szakmai és tár-
sadalmi szervezet tagjaként számos külföldi bányászati és ásvány-előké-
szítési kongresszuson, KGST-ülésen, mint előadó szerepelt. Neve több 
mint 50 szakmai cikket és számtalan kéziratot fémjelez. Külföldi szakér-
tői munkája is jelentős. Tevékenységét a magyar tudományos élet és az 
állami vezetés kitüntetésekkel is elismerte. Ezek közül legjelentősebb a 
Kossuth-díj, amelyet – a többitől eltérően – egyedüliként viselt. Megkap-
ta az OMBKE minden jelentősebb kitüntetését, amelynek 1942 óta volt 
tagja. 
     Politikai vezető szerepet nem vállalt. Mély nemzeti érzelmei mellett 
baloldali meggyőződésű volt a szó igazi, keresztény és puritán értelmé-
ben. Nem vállalt olyan beosztást, amely elveivel, szakmai elkötelezettsé-
gével szemben állt volna. Sok fiatal szakember érezhette figyelmét és 
köszönhette neki személyesen is karrierjét. Nyugdíjazásakor minden érc- 
és ásványelőfordulásra kiterjedően részletes műszaki, fejlesztési és gaz-
dasági tervet hagyott utódaira, azonban nem kapott egyetlen szakmai fel-
adatot sem régi munkahelyétől. 
      Öt évet sem élt nyugdíjba vonulása után. Tele volt feladatokkal és 
tervekkel. Emlékiratait rendezte és készült azt megírni. Hirtelen ragadta 
el a halál, pontosan és meglepetésszerűen. Nem hagyott időt gondolko-
zásra, a dolgok végső elrendezésére. Halálának időpontja, csakúgy, mint 
születéséé, mérföldkő volt az ország, a nemzet életében is. 15 éve, 1988-
ban, a rendszerváltás előestéjén búcsúzott el tőlünk. Nem várta meg, 
hogy nehezen létrehozott művét az utókor méltatlanul átszabja. 
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      Neve együtt fénylik a huszadik századi Magyarország nagy ércbá-
nyász bányamérnökei és geológusai emlékével. Id. dr. Gagyi Pálffy And-
rás Pollner Jenővel, Pantó Endrével, Pantó Dezsővel és Gáborral, Pálfy 
Mórral, Vitális Istvánnal és sokan másokkal együtt az égi aranybányák 
veretes bányász névsorának tagjai. Együtt várják, hogy a Hadak útján, a 
székelyek Csillagösvényén Csaba királyfi új győzelmekre vezesse a 
nemzet felemelkedésével együtt a magyar ércbányászatot.   
      Wass Albert szavaival szeretném zárni a megemlékezést: 
 

   „Vigyázzatok és imádkozzatok ! 
Valahol fönt a magos ég alatt, 
mozdulnak már lassan a csillagok, 
s a víz szalad és csak a kő marad, 
a kő marad. 
 

Maradnak az igazak és a jók, 
A tiszták és a békességesek. 
Erdők, hegyek, tanok és emberek. 
Jól gondolja meg, ki mit cselekszik! 
 

Likasszák már az égben fönt a rostát, 
s a csillagok tengelyét olajozzák 
szorgalmas angyalok. 
És lészen csillagfordulás megint, 
és miként hirdeti a Biblia: 
megméretik az embernek fia, 
s ki mint vetett, azonképpen arat. 
Mert elfut a víz, és csak a kő marad, 
de a kő marad.” 
 

 
 

 
 
 


