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Védelemre javasolt építmény megnevezése:
Dorogi-altáró (egykori Reimann-altáró) bejárati építménye
Címe:
Dorog, Hantken Miksa utca 3. 1518/12. és 1815/22 hrsz.
Jellege:
ipari mőemlék
Jelenlegi védettsége:
helyi védettség alatt álló építmény
Jelenlegi védettség jogi alapja:
Dorog Város Önkormányzata Képviselı-testületének 14/2009. (IX. 11.) sz. rendelete
Dorog Város helyi Építési Szabályzatáról

A szakvélemény készítésének célja a Dorog, Hantken Miksa utca 3. sz. (1518/12 és
1518/22 hrsz.) ingatlanon található Dorogi-altáró (Reimann-altáró) bejárati építménye
mőemléki védelem alá vonásának elıkészítése.
A szakvélemény az alábbi jogszabályok alapján készült:
- az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló 1997. évi LXVIII. törvény
- a kulturális örökségvédelemrıl szóló 2001. évi LXIV. törvény
- a régészeti lelıhely és a mőemléki érték védetté nyilvánításáról, nyilvántartásáról és
a régészeti feltárás részletes szabályairól szóló 80/2012. (XII. 28.) BM rendelet
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A védelemre javasolt építmény leírása
A védelemre javasolt építmény Dorog, Hantken Miksa utca 3. sz. alatti ingatlanon,
annak déli-nyugati határoló vonalán, az egykori Dorogi Szénbányák Vállalat (1898-tól
Esztergom-Szászvár Kıszénbánya Rt.,1925-tıl a Salgó-Tarjáni Kıszénbánya Rt.)
igazgatósági épületének az egykori bányaüzem fürdıépületével közös ingatlanon
található. Környezetében a felsorolt több szintes épületek állnak.
Az építmény bejárati nyílásából induló altáró (a fogalom magyarázatát lásd a
következı részben) Dorog település alatt áthaladva a Dorog, Csolnok, Annavölgy,
Sárisáp és Tokod településekhez tartozó bányákat kötötte össze, teljes hossza
meghaladta a 36 kilométert.
Az építmény a mélymőveléső bányászat kiszolgálására kihajtott Dorogi-altáró
(Reimann-altáró) bejáratának védelmére és biztosítására szolgált.
Az építmény alagút-nyílásként, illetve kapuzatként jellemezhetı.
Fı részei:
a, bejárati nyílás,
b, az azt védı falazat,
c, a falazat két oldalán álló, díszítésül szolgáló oszlopok (pilaszterek).
A bejárati építmény két oldalán ferde síkkal épített, tört alaprajzú szárnyfalak
támasztják meg a rézsőt.
Az építmény jellemzı méretei:
a, bejárati nyílás szélessége: 3,0 m, magassága a sínkoronától számítva: 2,40
a, a falazat szélessége: 5,40 m, magassága a sínkoronától számítva: 5,10 m
b, a pilaszterek szélessége: 1,50 m, magassága 5,30 m
A bejárati építmény anyaga: a falazat és a rézső biztosítására szolgáló burkolat
anyaga hasított mészkı (ún. ciklopkı), a pilaszterek és a díszítmények anyaga
faragott illetve vágott mészkı.
A hangsúlyos bejárati ív faragott kıelemekkel került kialakításra. Az ív záróköve
kiemelkedik a falazat síkjából, rajta bányászjelvény fekszik.
A zárókı feletti a falsíkból kiemelkedı szoborfülke található, melynek záró boltíve
magasabb, mint maga a falazat. A szoborfülkében egykoron Szőz Mária szobra állott
karján a kis Jézussal – ellentétben egyes leírásokkal, melyek itt Szent Borbála, a
bányászok védıszentjének szobrát említik.
A szoborfülke anyaga faragott mészkı. A gyermek Jézust bal kezében tartó eredeti
gipsz szobor megsemmisült. Az elmondások szerint a darabjait az iskolákban
krétaként használták.
A korabeli fotók szerint a szoborfülkében a II. világháború után jó ideig ( 1998-ig) egy
kisebb mérető munkás-paraszt barátságot jelképezı szobor volt elhelyezve, ám
ennek mára nyoma veszett.
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A ciklopkı burkolat hangsúlyos eleme az a felirat, mely az elmúlt majd’ száz évben
két változatban szerepelt: korábban, a II. világháborúig „REIMANN ALTÁRÓ”, majd
azt követıen „DOROGI ALTÁRÓ”felirat volt látható.
A falazatot két oldalon határoló mészkı pilaszterek alsó felében egy-egy kıkeretes
vakablak (táblafülke) volt látható.
A korábbi fényképfelvételeken ezek az ablakok üresek.
A fülke két oldalán egy-egy fél oszlop található, felsı záródásukon míves kiképzéső
boltív, kıbıl készült szemöldök helyezkedik el.
A II. világháború után a két ablakfülke helyére egy-egy vörösmárvány (piszkei
márvány) tábla került elhelyezésre, mely miatt a fülkét határoló kör keresztmetszető
féloszlopok – durva módon – elbontásra, megsemmisítésre kerültek.
A táblák feliratai:
Bal oldalon
1848-1948
A SZABADSÁGHARC 100 ÉVES FORDULÓJÁN
ÁLLÍTTATTA
A DOROGI BÁNYÁSZTÁRSADALOM
AZON MUNKAHİSİK EMLÉKÉRE
AKIK AZ, ESZTERGOMI SZÉNMEDENCE
BÁNYÁSZATÁNAK FELVIRÁGOZTATÁSÁÉRT
ÉLETÜKET ADTÁK
DOROG 1948 OKTÓBER 3.
Jobb oldalon
HİS BÁNYÁSZTÁRSAINK
KIK ITT PUSZTULTATOK
NEKÜNK UTÓDOKNAK
PÉLDÁT MUTATTATOK
HOGYAN KELL DOLGOZNUNK
BÁTOR HELYTÁLLÁSSAL
A CÉL FELÉ TÖRNÜNK
NEM TÖRÖDVE MÁSSAL
E SZABAD HAZÁBAN
KEGYELETTEL ÉS BÜSZKÉN
EMLÉKEZÜNK RÁTOK
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A pilaszteren a márványtáblák felett napjaikban két, a bányászatot ábrázoló
dombormő található. A rendelkezésre álló fotók tanúsága szerint ezek is az 1950-es
években kerültek elhelyezésre.
A bejárati mőtárgy falazata felett vaskerítés húzódik.
A bejárat korábban kétfelé nyíló erıs vasráccsal volt elzárva. A rendelkezésre álló
fotók alapján megállapítható, hogy volt idıszak (az 1960-as 1970-es években),
amikor a rácsos kapuzat egyik szárnya hiányzott, azt egy vaslemez pótolta. Jelenleg
egy díszes kovácsoltvas kapuzat látható a bejáraton, melynek díszítıelemei között
stilizált virágokat, babérkoszorút és bányászjelvényt fedezhetünk fel. A kutatás jelen
fázisában e míves bejárat elkészítésének és elhelyezésének körülményeit nem
sikerült felderíteni.
A kapuzaton abban az idıszakban, amikor a bánya még mőködött, két sínpár haladt
keresztül, melyek nyomtávja 580 mm volt. Ma már csak egy sínpár látható itt, a
kapuzat közepén, mely már a bánya felhagyása idıszakából származik.
A bejárat mögött az egykori altáró mintegy 20 méteres szakasza még ma is látható, a
további szakasz falazással került elzárásra. Egyes vélemények illetve források
szerint a hosszú altáró rendszerben még ma is komplett gépészeti berendezések,
vasúti jármővek pihennek.
A bejárati építmény környezete jelenleg gondozatlan, a növények az építményt és
elıterét benıtték. A kapuzatot egy, a tengelyében fektetett fonott kerítés választja
ketté.
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A védelemre javasolt épület építéstörténeti és ipartörténeti leírása
A védelemre javasolt építmény – amint arról már az elızı fejezetben is szó volt – a
Dorog környéki bányák kiszolgálására épített egykori Reimann-altáró (késıbb
Dorogi-altáró)
és a hozzá kapcsolt bányatérségek megközelítésére hivatott
tárórendszer egyik fı bejárataként funkcionált.
Az altáró rendszerekrıl röviden
Még a szakemberek elıtt sem ismert széles körben, hogy a mélymőveléső
bányászatban használatos altáró-szisztéma kialakításában hazánk – mint annyi más,
a bányászathoz köthetı mőszaki megoldások kidolgozásában – az élen járt.
A XIV-XV. században a Selmecbánya környéki, mélyre lenyúló, meredek dılésben
lefelé haladó bányákat veszélyeztetı mélységi vizek elvezetésére épült a világon az
elsı altáró. Az altárókat rendszerint a hegyek lábánál futó völgy (völgyek) aljából
kezdték meg kihajtani.
Az altárók rendszerint több funkcióval rendelkeztek: az említett vízelvezetés mellett
alkalmasak voltak arra is, hogy a bányászok megközelíthessék a munka alá vett
bányatérségeket, és arra is, hogy a termelvényt rajtuk keresztül a külszínre lehessen
szállítani. Helyet adtak a kábeleknek, a csıvezetékeknek, biztosították a légvezetést.
Az altárók megépítéséhez a bányatulajdonosok, bérlıknek össze kellett fogniuk, mert
az ilyen, voltaképpen anyagkitermelésre nem, vagy csak kismértékben használható
bányajáratok kialakítás igen sok pénzt igényelt.
Az egykori történelmi Magyarországon több olyan altáró is létezett, mely tíz
kilométernél hosszabban nyúlt el a föld alatt. Legnevezetesebbek ezek közül a
nagyági Ferenc-altáró, a selmeci II. József-altáró (melynek kiépítése több mint 90
éven át tartott, s teljes hossza meghaladta a 17 km-t), vagy a szintén selmecbányai
Biber-altáró, ahol a világon elıször végeztek bányászati céllal robbantást.
A Reimann-altáró elsı 2,5 km-es szakaszának kihajtása 1915-ben kezdıdött és két
évig tartott a csolnoki Auguszta-aknától északra fekvı Reimann-aknáig. Nevét a
környék bányáit akkor tulajdonló Salgótarjáni Kıszénbánya Rt vezérigazgatójáról,
Reimann Lázárról kapta, aki 18 éven át volt a társaság második számú vezetıje dr.
Chorin Ferenc elnök mellett.
Az összelyukasztás 1917-ben történt, s az azt követı évben már itt szállították ki az
elsı csille szenet.
Az alagútszakasz továbbépítésével egyidıben Annavölgyrıl is elindult a Pálinkás
táró kihajtása. Az ellenvágatok 1924 augusztus 19-én 3 óra 30 perckor találkoztak.
Az akna és az altáró összenyitására 1918-ban került sor, április 2-án már az elsı
csille szén el is hagyta a bányát.
A folyamatos fejlesztések, bıvítések után több mint 36 kilométer alagút-rendszer
alakult ki, melynek 1921-ben villamosított vonala összesen 11 bányaüzemet (aknát)
kötött össze.
Az altáróban lefektetett keskenynyomtávú vasutat nem csak a kitermelt szén
kiszállítására használták, de ezen át jutottak el a bányászok is munkahelyükre, ha
valami baleset vagy szerencsétlenség történt, ezen át közelítette meg a mentıcsille a
helyszínt.
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A Riemann-altáró kiépítése során összeköttetésbe került az annavölgyi Pálinkás
altáróval, a Borókási aknákkal, a Tokodi-altáróval, a VI-os aknával, melyek így
további kijáratokat biztosítottak a rendszernek.
Az építmény mőemléki, mővészeti és építészeti értékeinek leírása
Az építmény a hazai bányászat kevés fennmaradt ipartörténeti és építészeti
emlékének fontos darabja.
Építéstörténeti szempontból feltétlenül meg kell jegyezni, hogy a hazai mőszaki
képzésben a bányamérnökök voltak az elsık, akik – a bányászathoz mint
mesterséghez kapcsolódó ismereteken túl – építımérnöki, építészmérnöki
képzésben is részesültek. Ezzel az elsı olyan szakemberek voltak, akik a mély- és
magasépítés mérnöki tudományának birtokában voltak – s ezt a hazai bányászat léte
folyamán gyakorlatban is magas fokon alkalmazták.
A kutatás jelen fázisában a védelemre javasolt építmény részletes építéstörténetét
nem állt módomban dokumentálni, az a további kutatás feladata lesz.
A bejárati építmény kialakítása a kor technikai tudását tükrözi, ugyanakkor azon ritka
ipari rendeltetéső építmények közé tartozik, mely a kor mővészi megoldásaival
igyekszik azt kiemelni a hasonló építmények sorából. A késıbbi korok átalakításai
sokat rontottak eredeti állapotán – lásd az utólagosan elhelyezett emléktáblák
elhelyezéskor végzett rombolás – ám ez egyben a hosszú évtizedek viszontagságait
is jól prezentálja.
Az építmény azon jellemzıi, melyek azt hazánk múltja és a közösségi
hovatartozás-tudat szempontjából kiemelkedı jelentıségővé teszik
A több mint hét évtizedes üzeme alatt a táró bejáratán át bányászok ezrei szálltak le
a mélybe veszélyes munkájukat végezni, s azon át az oly fontos szénbıl több millió
tonna került a felszínre. A bejárati mőtárgy az évtizedek alatt a dorogi szénmedence
bányászatának jelképe lett; számtalan mőalkotáson (festményeken, rajzokon,
kisplasztikákon) szerepelt, de az 1960-as években még gyufacímkéken is megjelent.
Az évtizedek során a bejárati építmény a település jelképévé vált, mivel a
szénmedence bányáinak kiszolgálása ezen keresztül történt s így nagy mértékben
hozzájárult az egykori nagyközség fejlıdéséhez – Dorog így válhatott virágzó
várossá, a környék központjává.
Dorogon és környékén közismert tény, hogy a II. világháborúban a települést ért igen
nagy légitámadások idején lakóinak nagy része az altáróban vészelte át a
támadásokat, köszönhetıen annak, hogy az altáró bejárata település közepén a
lakóházak közvetlen közelében nyílt.
Az 1950-es-60-as években az erıltetett iparosítás, a nehézipar mindenek felett állása
a dorogi szénmedencében is a bányászat növelését hozta magával, az altáró és a
bejárata továbbra is a helyi közösség jelképe maradt.
A dorogi bányászat megszőntével a bejárati mőtárgy egyre inkább az enyészetté lett.
A tulajdonosváltások, a nem megfelelı környezetalakítás, de elsısorban a
funkciótalansága miatt félı, hogy ez az egyedülálló emlék olyan károsodásokat
szenved, melyek a végsı megsemmisülését eredményezhetik.
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Mind a helyi, mind az egész hazai bányásztársadalom, de Dorog város lakosságának
is érdeke, hogy ez az egyedülálló ipari emlék védelmet kapjon, s ez által
megmaradása biztosított legyen.
Az építmény védettségével
tevékenységek

kapcsolatos

korábbi

intézkedések,

illetve

A bejárati építményt Dorog Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 14/2009.
(IX. 11.) sz. rendeletével helyi védelem alá helyezte.
A rendelkezésre álló dokumentumok tanúsága szerint a mőemléki védelem alá
helyezését a Magyar Bányászati Szövetség, valamint Dorog Város fıépítésze már
1999-ben javasolta.

Mednyánszky Miklós
okl. bánya- és geotechnikai mérnök
kulturális örökségvédelmi szakértı
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Fotómellékletek
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A Reimann-altáró bejárata az 1920-as években...

... és napjainkban
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Az esztergom-kenyérmezıi technikum hallgatói bányalátogatásra indulnak
a régi személyszállító szerelvénnyel, a népessel.
A felvétel valamikor az 1950-es évek végén készült. Jól kivehetı a szoborfülkében a kisebb
Mérető, munkás-paraszt barátságot ábrázoló szobor.

Felvétel az 1960-as évekbıl
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Egy különleges felvétel az 1970-es évekbıl
Személyszállításra szolgáló szerelvény (úgynevezett „népes”) halad be a táróba.
A kép hátterében balra a Dorogi Bányagépgyár irodaépülete, jobbra a
Fürdıépület, mögötte a Vállalat központi irodaépületének a sarka látszik.

A Reimann-altáró helyszínrajzát és jellemzı
keresztszelvényeit bemutató térkép a csolnoki múzeum kiállításán
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Az altáró bejárati építménye maketten (Dorogi Bányász emlékház kiállítása)

Az építmény plaketten...

... és gyufacímkéken
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Az altáró elhelyezkedése a város épületei alatt
(piros körrel jelölve a bejárat)
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Felvételek az építmény jelenlegi állapotáról
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