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Fenntartjuk a jogot, hogy a könyvet bármikor új adatokkal kiegészíthessük,
illetve azt nyomtatott formában is megjelentessük.
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„Minél messzebbre nézel hátra,
annál messzebbre látsz előre.”
Winston Churchill
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Amikor az ipari forradalom hatásai hazánkat is elérték és széles látókörű személyiségek rádöbbentek, hogy az országunk csak az agráriumból nem lesz képes fejlett európai nemzetté válni, akkor elkezdődtek az előzőeknél sokkal komolyabb, nagyobb léptékű iparosítási
folyamatok.
Mindezek a reformkor elejére tehetők nagyon leegyszerűsített formában. Ezek élén a kohászat
és a bányászat állt, mint két, egymástól elválaszthatatlan, egymást fejlődésre indukáló szakterület. Amikor az egyszerű nyersvasak már technikailag nem állták ki a követelményeket a
kohászat a „vasfínomítás‖ irányába fordult, azaz acélt kezdett el gyártani, előbb ötvözetlen,
majd ötvözőkkel kiegészített formákban. Ez a kohászat egy olyan forradalmi lépése volt,
amellyel és a gyártott acélokkal a korszerű gépgyártás, anyagtechnológia alapjait is meg lehetett teremteni.
Ehhez viszont a korábbi faszénnel végzett hőtermelési folyamatok már csekélynek bizonyultak és a nagyobb energiatartalmú, kőszenekhez kellett nyúlni. Ez a bányászat komoly fejlesztését vonta maga után, amely részben mennyiségi változás, de nagyrészt minőségi is.
Mindezekhez - a most már óriási tömegek megmozgatásához – a korabeli silány, állati erővel
bíró, közúti szállítás elégtelen lett. Találni kellett egy időjárástól független, nagy kapacitású,
üzembiztos, ugyanakkor gazdaságos szállítási módot, amely ezt képes végrehajtani. Ez volt a
vasút! Ez a szállítási mód jelenleg is az egyetlen, amely a korábbi feltételeknek egyetemlegesen megfelel.
A vasút, a bányászat, kohászat, erdő- és mezőgazdaság olyan kiszolgálója, amely ezek
fejlődését képes volt követni korszerűségben, kapacitásban és ugyanakkor lehetővé tette számukra, hogy egyre nagyobb mennyiségeket termeljenek, gyártsanak. Ezeken túl egy olyan
társadalmi réteg – a vasutasság – kialakulását vonta maga után, amely társadalmilag is nagyon
jelentős volt.
Mind a kohászat, mind a bányászat alkalmazta a vasutakban rejlő lehetőségeket és bár a kapacitás függvényében különféle nyomtávokon, de gyakran egészen a munkahelyek szintjéig
fektették a vasutakat.
Én középiskolás koromtól – 1965 óta – kötődöm a borsodi és ózdvidéki szénbányászathoz, ekkor kezdtem ugyanis bányászati középiskolás tanulmányaimat. Aztán mérnök lettem és, ha a politika nem számolja fel a szénbányászatot, akkor nagyon valószínű, hogy innen
mentem volna nyugdíjba is. Sajnos nem így lett, de a Borsodi Szénbányák 1994. évi megszűnése után is bányászati területen dolgoztam. Minden bányásztelepülés, bánya, a még élő társaim, a leírt emlékezések, számomra változatlanul meghatározóak.
Amikor e munka elkészítését elkezdtem, már jó néhány helytörténeti írásom készen
volt, illetve a befejezéséhez közeledett. A bányászathoz kötődik az a kronológia, amely a borsodi és ózdvidéki szénbányászat fontosabb eseményeit, évszámait gyűjti össze.1
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Rónaföldi Zoltán: Kronológia. A borsodi és ózdvidéki szénbányászat fontosabb eseményei és évszámai
http://users.atw.hu/rzterv/konyvek/Kronologia Borsodi es Ozdvideki banyaszat.pdf
http://mek.oszk.hu/12200/12230/12230.pdf
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Az ilyen munkához manapság sokrétű és nagyszerű irodalmi forrásokat lehet találni.
Itt nemcsak az internetre, az ott elérhető közkinccsé tett dolgokra gondolok, mert ezekkel tapasztalatom szerint óvatosan kell bánni. A ma embere hajlamos a nézeteit közzé tenni, még
akkor is, ha azok bizonyíthatóan hibásak. Itt nem a szakmailag elkötelezett, nagy tudású emberekre gondoltam, hanem a manapság divatos „kinyilatkoztatókra‖, akik függetlenül attól,
hogy értenek-e egy-egy témához, hivatva érzik véleményük kinyilvánítását.
A munka során tehát csak dokumentálható, hivatkozható adatokat használtam, nagyon sokszor régi könyvek, iratok „leporolásával‖, amelyek viszont olyan emberektől származtak, akik
hitelesek.
A munka során elengedhetetlen, hogy a körülményeket, a környezetet részletesebben
bemutassuk, lehetőség szerint az akkori idők valójában. Ennek megfelelően kerültek felhasználásra azok a régi térképek, amelyek katonai célokra készültek valamikor, de sok minden
kideríthető belőlük. Főleg – mert a témánkat időben ez érinti leginkább – szükség szerint a II.
és III. katonai felmérések térképrészleteit is felhasználtam. Erről egy kicsit részletesebben,
hogy korban el lehessen őket helyezni!
A II. katonai felmérés (1806-1869) [Franciskánus felmérés]
A napóleoni háborúk rámutattak egy új felmérés szükségességére, így 1806-ban I. Ferenc császár elrendelte a II. katonai felmérést. Az I. katonai felmérés elavulásához elsősorban
a geodézia fejődése (a háromszögelésék megkezdése), a szelvények vetületnélkülisége, a
domborzat „a là vue" ábrázolása vezetett. 1806-ban létrehozták a Katonai Háromszögelési
Intézetet, majd ezzel egy időben megkezdték a Habsburg Birodalom tíz önálló tartományi
háromszögelési láncra támaszkodó újabb felmérését. Az előző felmérés térképeit nem használták fel. Károly főherceg kezdeményezésére 1806-tól a főhadiszállás asztronómiaiháromszögelési osztálya és topográfiai hivatala, valamint a milánói Instituto Geografico
Militare végezték a felmérést. Ez utóbbi intézményt 1839-ben átvitték Bécsbe, és mindhárom
egyesítésével létrehozták a Katonai Földrajzi Intézetet.
A III katonai felmérés (1869-1887)
A II. katonai felmérés már befejezésekor elavult volt. Egyrészt tartalmi szempontból,
mert a napóleoni háborúk miatt nagyon lassan haladt a térképezés (többszörös megszakítással
63 évig tartott), másrészt a geodézia sokat fejlődött ennyi idő alatt.
Mivel a II. felmérés szelvényezésének egységessége nem valósult meg az egész birodalom
területére, és a levezetett térképeket országonként, tartományonként adták ki, szükségessé
vált, hogy az előzőeknél pontosabb, új térképeket készítsenek.
Annak ellenére, hogy a második katonai felmérést Erdélyben még nem fejezték be, Ferenc
József császár elrendelte egy új felmérés elvégzését, amely 1869-ben kezdődött.
A korábbi felmérések során a Habsburg Birodalom országairól és tartományairól külön-külön,
önálló térképműveket állítottak elő. Ez a felmérés egységes volt az egész Monarchia területére. A történelmi Magyarország területét 1353 szelvény fedi. Erdély területén kezdődött a tér-
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képezés, ezek a lapok 1: 28800-as méretarányúak, csak 1885 után készítették el ezek alapján a
25 ezres, poliéder rendszerű szelvényeket.
A IV. katonai felmérés (1896-1914)
Az újabb felmérést a geodéziai módszerek gyors fejlődése tette szükségessé. A felmérés
alapfelülete, vetülete, és a domborzatábrázolás módszere megegyezett a III. katonai felmérés
során alkalmazottakkal. A felmérési méretarány itt is 1:25 000 volt, és a levezetett térképek
méretaránya szintén az előző felmérés méretarányrendszerét követte. A térképezés során újdonságként már megjelent az optikai távolságmérés, később a sztereofotogrammetria is. Végrehajtását 100 évre tervezték, de az I. világháború kitörése véget vetett a munkáknak. Az
olasz-osztrák viszályok miatt Észak-Olaszországban kezdték a felmérést, így készültek el Tirol szelvényei. A történelmi Magyarország területéről csak a Magas-Tátrát mérték fel.
Ez az írás tehát a borsodi és ózdvidéki ipar- és bányavasutak története. Természetesen
nem teljes, hiszen mindenről nem maradt fenn írásos emlék, de amiről igen azt megpróbáltam
felkutatni, rendszerezni és az utókor számára megörökíteni.
Az írásban csak azok a vasutak szerepelnek, amelyeknek bányászati vonatkozásai is voltak.
Az egyéb vasutak bemutatása már meghaladná a kereteinket. Az ipar- és bányavasutak esetében is csak a jelentősebbeket és főleg a külszínen futókat ismertetjük.
Minden fejezetnél azt az elvet követtem, hogy először a bányászati, kohászati környezet kialakulását próbálom meg bemutatni. Ez által már sok minden egyértelmű lesz a következőkre
nézve.
Hogy miért írom le mindezt, az ipar- és bányavasutak történetét? Azért, hogy a ma
embere rájöjjön, az elődeink nagyon tisztes munkát végeztek, dolgoztak, fejlesztettek és a
maguk korában technikai szinten legalább akkorákat alkottak, mint a ma embere, a mai kor
szintjén. Vagy egy kicsit többet is tettek? Bizonyosan, mert akkor a hazai ipart, bányászatot
fejleszteni akarók nem várták a külföldi tőkét olyan áhítatos tisztelettel, amint az ma történik.
A leírásoknál a járművekre vonatkozó típusismertetőket nem ismételjük, hiszen a vonalakon sokszor azonos járművek közlekedtek. A forrásokat a lábjegyzetben adjuk meg.
Az idézeteket természetesen eredetiben adtuk meg, a jelenleg érvényes helyesírási
szabályok mellőzésével.
Sokszor okozott gondot a területek akkori időkben való elnevezése is, ami a jelenkorban már igen sokszor feledésbe ment. Ezeket megpróbáltuk rendre azonosítani és a mostani
elnevezésű területekhez hozzárendelni. Nem mindig sikerült…
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A borsodi és ózdvidéki területek jelenleg
ismert és rendelkezésre
álló földtani szénvagyona:
~ 427 millió tonna

1786-tól a borsodi és ózdvidéki területen
kitermelt szén mennyisége:
~ 300 millió tonna
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Amiért a vasutak létrejöttek
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„Magyarország agrárország, tradicionális gazdasága a tradicionális szállítás feltételei között működik. A tér legyőzésére kis teljesítményű közlekedési rendszerek (földutak, kevés vízi út) léteznek. A Kárpát-medence ősi közlekedési folyosóin évezredes technikákkal (gyaloglás, szekerezés, hajóvontatás, úsztatás) végtelenül lassan folyik a közlekedés. A korban
szervezett szállítással és folyamatosan bővülő hálózattal egyedül a posta rendelkezik…
.. . Szerencsés módon a legfontosabb, hagyományos exportcikk a marha. Ez olyan árucikk, amely képes önmagát szállítani és karbantartott, járható utak nélkül is eljut a célállomásra...‖2
A reformkor előtt az ország fejlődésének talán legfontosabb akadálya a közlekedés
elmaradottsága volt. Ez akkor érvényes lehetett valamennyi európai országra is, de hazánkban
ez kirívóan kedvezőtlen volt. Az országban csak földutak léteztek, amelyek járhatósága az
időjárás és az út környezetében uralkodó talajviszonyoktól függött.
'Sok helyeken nehezítik a belső kereskedés, nagyobbítják a drágaságot a rossz utak.
Esős időben az országnak nagyobb részében több hetekig is utazni csaknem lehetetlen, legalább kár s idő vesztegetés nélkül nem lehet.‖3
Az 1800-as évek elején az útviszonyokra jellemző volt a következő:
„1813-ban a magyarországi utak még oly rossz állapotban voltak, hogy a császári
szekerészet reggeltől késő éjszakáig csak mérföldnyi utat tudott megtenni.‖4
Az egy mérföld viszont „bécsi‖ volt és így a megtett távolság, amelyről beszélnek
hozzávetőleg 7,59 km lehetett, mivel osztrák hadseregről van szó, nagy bizonyossággal ezt
bécsi mérföldben mérték! Akkor és még később is – egészen az I. világháború végéig – használták a bécsi mérföld hosszmértéket. Erről tanúskodnak például a gömöri vasútépítéssel kapcsolatos törvények, illetve az ezekhez kapcsolódó költségvetési elszámolások is. (1 bécsi mérföld = 4000 bécsi öl = 7585,92 m; 1 bécsi öl = 1,8965 m. A magyar mérföld is használatos
abban az időben, 1 magyar mérföld = 8353,6 m) 5
A legnehezebb körülmények paradox módon, a síkvidéken fordultak elő – tekintettel a
talajviszonyokra, az árvizekre – pedig a mezőgazdaság miatt éppen ott az egyik legnagyobb a
szállítási igény.
Az állati erővel vontatott kocsik egyébként is erősen korlátosak mind teher, mind személyszállítás szempontjából.
„ Hatvan és Csány között rossz időben háromnapi járás volt az út. Se az árokszállási
nagy árkon, se a kállai úton levő árkokon egyáltalán nem volt híd. Szihalmon sokszor egy
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FRISNYÁK ZSUZSA A magyarországi közlekedés krónikája (1750-2000) A delizsánok kora
Magda Pál: Magyarországnak és a határőrző katonaság vidékinek legújabb statisztikai és geográfiai leírása
Pest, 1819
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hétig kellett időzni a rossz út miatt. Innen Kövesdig minden mérföldnyi út egy napig tartott. Az
Emődön túl levő árok miatt másfél napot kellett kerülni….‖6
A XIX. század közepére a fő közutakon némi javulás már volt. 1839-ben, kedvező
időjárás esetén, a Miskolc Pest útvonal fogatoknak 3…4 napig tartott sietős tempóban, 6 napig pedig kényelmesen. Ez az utazás nem volt olcsónak mondható, hiszen bérelt szekéren egy
pesti út – akkori pénzben – 36 Ft-ba került, ami tekintélyes összeg volt.
Az 1836-ban létrejött gyorskocsi vállalkozás, amely váltott lovakkal bírt, PestGyöngyös – Miskolc - Kassa - Eperjes útvonalon közlekedett. Pest-Miskolc közötti út 22 órába telt, 6 Ft-ba került, meglehetősen kényelmetlen körülmények között, és csak heti 30 utast
tudtak szállítani!
Az Európában elkezdődött ipari forradalom, késéssel ugyan, de hazánkat is elérte. Ez
egy furcsa folyamat lett. A gépek, főleg a gőzgépek gyártásához nagyságrendekkel több vas
és acél vált szükségessé, mint korábban. A kezdetleges vaskohászat, amely faszénnel dolgozott már nem volt versenyképes. A nyersvas kohósításához és főleg a „vasfinomításhoz‖ –
acélgyártás – már nagytömegű kőszénre volt szükség. Azokban az időkben a Gömör – Kishont vármegyében levő vasművelők az ország nyersvasgyártásának 40 %-át tudták magukénak. Az ellentmondás csak az volt, hogy a kohók nagyrészt a vasérchez közeli helyeken létesültek, a szénmezők viszont ezektől jócskán távol, Borsod, Nógrád és Ózdvidék térségeiben
voltak legközelebb.7
Az iparvidékeken a bányászati – kohászati alapanyagok és termékek esetén a tetemes
rakománysúly jelentett óriási, szinte leküzdhetetlen akadályt. Mind a kohászati alapanyagokat, vasérc, szén, mészkő, ötvöző anyagok, mind a félkész- és késztermékeket hatalmas tömegben kellett most már mozgatni. Erre sem az akkori utak, sem az állati erővel vontatott
szekerek nem voltak alkalmasak. Meg kellett találni tehát azt a szállítási módot, amely időjárástól függetlenül, pontosan, gazdaságosan és az előzőektől nagyságrendekkel nagyobb tömegben tudott árut szállítani.
Nem szorítkozhatunk azonban csak a bányászatra, kohászatra, iparra, mert hazánk akkor még bőven agrárország. Viszont a nagybirtokokon megtermelt mezőgazdasági termények
szintén az ugyanezeken az elveken való szállítást igényelték.
Nem utolsó szempont volt a katonai mozgások kérdése sem ekkor már, hiszen ez rengeteg ember és anyag gyors mozgatását követelte.
A vasút mindezekre azonnali és tartós megoldást kínált, ráadásul ez a szállítási mód
messze nem függött olyan mértékben az időjárási viszonyoktól, mint a közúti szállítás.
Az is egyértelmű, hogy a vaspályán gördülő szerelvények igen gazdaságosan továbbíthatók, mert egyenes pályán, kis sebességnél, már 20… 30 N/tonna, vontatási erővel meg6

Mohay-Dr. Bory-Fojtán: A miskolci fűtőház története
Akit az érdekel az a gazdasági kérdéseket részleteiben a Rónaföldi Zoltán: Múltba nézek…Bánréve és a vasút
című könyvben találhatja meg. http://users.atw.hu/rzterv/konyvek/Banreve es a vasut.pdf
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oldható a feladat! Ez az érték, mai korszerű utakon, jó személygépkocsi esetén, ≈ 150
N/tonna. Az arány 5… 7-szeres!
Az Osztrák-Magyar Monarchia széntermelése a világ termelésének 4 %-a, A sokkal
nagyobb Oroszország csak 10 %-kal, Franciaország pedig 16 %-kal részesedett. Nem volt
tehát mit szégyellnünk, a fejlődés óriási. Ennek összetevői a kohászati, a vasúti és az egyre
terjedő széntüzelésű villamos erőművi felhasználás voltak, de egyre növekedett a lakossági
felhasználás is.
A gömöri, borsodi térség gazdaságánál megkíséreltük, hogy csak nagyságrendileg
számításba vegyük, a legfontosabb alapanyagok, és késztermékek mennyiségét, ami egyértelműen rámutat a vasútépítések szükségességére. Ezek a számok az 1848-1867 közötti időszakot mutatják be, nagyon vázlatosan.
A kibányászott vasércet éves szinten 500 000… 750 000 tonna, az acélokhoz használt
ötvöző érceket 30 000… 40 000 tonna, a zúzott mészkövet 80 000… 120 000 tonna, a kohókból kikerülő nyersvasat 165 000… 180 000 tonna, az öntvényárut 4 200 tonna, a lemez, idomacél és folytvas 9 700 tonna.
A bányászott egyéb kőre nézve nincs adat.
A fa fűrészáru 150 300 m3/év, a papírtermelés 8 100 t, illetve két nagy gyár (Tiszolc és
Pelsőc) 6060 vagont adott meg éves szinten szállítási mennyiségként.
Nincs adat a vasgyártáshoz felhasznált szén, koksz és faszén mennyiségéről, de ezek
nagyon jelentős tételek lehetnek. Mégis megpróbáljuk a mennyiséget megbecsülni, irodalmi
források alapján.8 A becslések szerint hazánk területén 1830-1867 között 7 millió tonna szenet
termeltek ki. Az 1830-as évekre mintegy 30 000 tonna/év, az 1840-es években 50 000 tonna/év, az 1850-es években már 400 000 tonna/év, az 1860-asban már 600 000 tonna/év a feltételezett mennyiség. Ebben a mennyiségben mind a feketeszén – Pécs vidékéről, illetve
Krassó - Szörényből – gyakorlatilag fele-fele arányban, mind pedig a barnaszén benne foglaltatott. A barnaszén mennyiségi eloszlása az Esztergom környéki lelőhelyekről 32 %, Sopron
környékéről 28 %, a borsodi területekről 18 %, Nógrádból pedig 11 %.
Az ózdi terület bányái az ózdi és borsodnádasdi vasműveket látta el szénnel. (Karu, Borsodnádasd, Hódoscsépány, Sajóvárkony, Bánszállás). Az Ózd környéki bányák termelése 18581867 között 14 000-42 000 tonna/év volt. 1867-ben a borsodi bányavidékről már 60 000 tonna/év szénmennyiséget termeltek ki. 1876-ban a térségi széntermelésben a rimamurányi bányák 57 000 tonna/év, a Diósgyőr környékiek 16 000 tonna/év, az Edelény környékiek pedig
15 000 tonna/év szolgáltattak. 1887-ben azonban már a diósgyőri vasmű korszerűsítése okán
az itteni bányák 123 000 tonna/év, a rimamurányi bányák 101 000 tonna/év, és a sajókazai
terület 40 000 tonna/év termelést produkáltak. 1900-ra ezek a számok már jelentősen növekszenek, diósgyőri terület 311 000 tonna/év, MÁK9 238 000 tonna/év, Rimamurány 224 000
tonna/év, Sajókazinci Kőszénbánya 110 000 tonna/év, a sajókazai Radvánszky - Mandelló
féle társaság pedig 100 000 tonna/év mennyiséggel bír.

8
9

200 éves a borsodi szénbányászat 1786-1986, emlékkönyv
Magyar Általános Kőszénbányák Rt (A borsodi területeken bányászott szénmennyisége!)
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A Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű egyesület a hazai nehézipar új nagyvállalata lesz 1881ben az egyesülés következtében. A vállalat 1900-ban a hazai vastermelés 40 %-át adja, 1913ban pedig már az 57 %-át!
1891-ben a MÁK Centeren, és Királdon új bányákat nyit. Királd 1896-ban már 253 000 tonnás éves termelést ér el! Ugyanők 1894-ben megszerzik a két legjelentősebb sajószentpéteri
szénbányát is, ezek termelése két év alatt 110 000 tonna/év mennyiségre fejlődik.
A leírás alapján látható, hogy a Bánrévét érintő vasútvonalakon, mind a gömöri, mind a Sajó
völgyi, ózdvidéki irányokban több százezer tonna szén szállítására lett igény.
Maga a vasút ezekben az esztendőkben a hazai szénbányászat termelésének 20-22 %-át vette
át a gőzmozdonyok fűtéséhez!
Amennyiben ezekből a mennyiségekből levonjuk a bányákat a kohókkal összekötő kötélpályák szállításait, azaz mondjuk a vasérc teljes mennyiségét, akkor is éves szinten, hozzávetőlegesen 360 000 tonna anyag mozgatása látható. A széntermelvény elszállítása kapcsán
nem tévedhetünk nagyot, ha az 1890-re 264 000 tonna/év mennyiséget, 1900-ban pedig már
983 000 tonna/év szenet kellett a térségben vasúton szállítani.
Valamikor használták a „vagon‖ szót, mint mértékegységet is. Ma már
a vagon vagy súlyvagon egy hivatalosan nem használható tömegmértékegység. Általában 10 tonnát (100 mázsát) értünk egy vagon alatt. A mezőgazdaságban a mai napig használják.10
Tehát 10 tonna teherbírású vagonokkal számolva ezt az összes árumennyiséget 136
0000-140 000 vagon áru, és ehhez jön az a papírmennyiség, melyet a gyárak vagontételben
adtak meg, azaz 6060 vagon. Ez így 142 000...143 000 vagon, szállítási mennyiség. Az áruszállításra használt vagonok egy jelentős részét azonban a visszaúton nem lehetett anyaggal
megtölteni. Ez az üres vagonokból álló vonatokat jelentette, amelynek mennyiségét meg sem
becsüljük. Az azonban biztos, hogy a szén, kő, érc, ömlesztett anyag (homok, stb) szállítására
rendszeresített vagonok nagy része biztosan üresen ment vissza a termelőhelyekre. Ez a mozgatott vagonok számát igen jelentősen emelhette, lehetett ez akár éves szinten 40 000-50 000
vagon is.
A térségben tehát évente közel 200 000 vagon árut kellett mozgatni. Ez napi 550 tehervagont
és e mellett a személyvonatok ki tudja mennyi kocsiját jelentette, amely szintén nem kevés
volt.
Hol van azonban még a mezőgazdaság, állattenyésztés és az egyéb áruk szállítási menynyisége és hol a személyközlekedés?
Erre a feladatra már ténylegesen csak a vasút adhatott megfelelő hatékonyságú és költségű megoldást. A későbbi fejezetekben az előbb vázolt, hevenyészett számításnál pontosabb
adatok is fellelhetők lesznek egy – egy tétel esetében.
Azt azonban látni kell, hogy az ipari, gazdasági fellendülés a térségben rendkívüli. A
termelt javak jelentős része exportra kerül, külországokba. Ámde, ha belegondolunk 1867-től
a Monarchia kicsiben ugyanaz volt, mint ma az Európai Unió. Népessége, természeti adottságai, termelése, termékei rendkívül széleskörűek. A belső piac pedig óriási, s felveszi szinte a
teljes gazdasági produktumot.
10

http://hu.wikipedia
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Bánréve, a Sajó völgyi, a Gömöri, az Ózd vidéki vasutak egyik jelentős csomópontja,
gyakorlatilag 1871 óta. Csak egy jellemző adat a teherforgalom nagyságára:11

Év

Teherkocsi forgalom
(vagon/nap)

1905

254

1906

307

1907

311

A borsodi, nógrádi, gömöri területeken számos olyan vasútállomás volt, amelyre a
kisvasutak, bányavasutak rászállítottak. Így már töretlenül fejlődhettek a kohók, bányák, mert
a szállítási probléma megoldódott. A kisvasutak esetében, ha a kapacitás nem volt elég, akkor
állami, vagy magán pénzekből rövid úton megoldották a normál nyomtávra való pályaátépítést, erre számos példát mutatunk majd be.
Még egy dolgot szeretnénk szemléltetni, mégpedig a vasútvonalak hosszának befolyását a széntermelésre, 1841 – 1938 között. A kohászat alapvető hatását már tárgyaltuk, illetve
majd az érintett vasutaknál is bemutatjuk. Az ábrán nagyon jól látszik, hogy a vasútvonalak
hossza és a széntermelés milyen egyértelműen egyberendelt kapcsolattal bírt. Ezt a tendenciát
csak a trianoni ország csonkítás törte meg.

Az ipar- és bányavasutak tárgyalásánál elsősorban a külszíni vasutakat vettük előtérbe.
A bányák mélyén gyakorlatilag mindenhol volt vasút, csak a vontatás, a csilletovábbítás módjai voltak különbözőek. Ezt a bánya nagysága, fejlettsége, hasznossága határozta meg, egyál11

Rónaföldi Zoltán: Múltba nézek… Bánréve és a vasút http://users.atw.hu/rzterv/konyvek/Banreve es a
vasut.pdf
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talán mire telt és mire nem. A csillék továbbítása tehát a kézi mozgatástól, a lóvontatásig, a
kötélgépekkel való mozgatástól a mozdonyokig terjedt. A mélybányákban gőzüzemű vontatás
a szellőztetési nehézségek miatt nem volt, ugyancsak gondot okozott volna ez a tűz és robbanásveszélyes bányáknál is. A dízel, de főleg a villamosmozdony vontatás már elterjedtebb
volt. Bár erre nézve is akadt kivétel. A Diósgyőr – Pereces - Baross akna vasúton, a
Gränzenstein alagútban (2336 m hosszúság) jó ideig gőzmozdonyos vontatás volt. A nagy,
tőkeerős bányászati vállalkozások ezeket a korszerű vontatási módokat tudták alkalmazni, bár
meg kell jegyezni, hogy ezekhez bányászatilag sokkal nagyobb, teherbíróbb vágatokra volt
szükség, nem ritkán falazott kivitelben, ami szintén tetemes költségeket jelentett.
Azokat a bányákat, ahol emlékek maradtak fenn a mélyművelés földalatti vasútjairól,
de ezek adatai erősen hiányosak, annak a külszíni ipar- vagy bányavasútnak az oldalain említjük meg, amelyhez területileg kapcsolódtak.

„Sine praeteritis futura nulla.”
„Múlt nélkül nincs jövő.”
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A Sajó völgy, Gömör és
Eger - Putnok vasútjai
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Ahhoz, hogy a térségünk ipar- és bányavasútjai létrejöhessenek, alapvetően szükséges
volt a Sajó völgy, valamit Gömör vasútjainak megépítésére. Ez a Sajó völgyében a Miskolc –
Bánréve, Gömörben pedig a Bánréve – Feled – Fülek és a Bánréve – Dobsina vonalak voltak.
Ezek adták a későbbiekhez az alapot. Ezekhez csatlakozik majd, de csak jóval később, a Putnok – Eger vasútvonal is.12
Ezek lettek azok a nagyvasúti vonalak, melyek képesek voltak a bányászati, kohászati vasutak
rájuk szállított termékeit továbbítani. Bár érdekes kérdés az is, hogy a különféle nyomtávolságú vonalak kapcsolódási pontjain bizony nagymennyiségű anyagot, árut kellett a kocsikból
átrakni, amely tetemes költségeket jelentett. Ez aztán majd magyarázat arra, hogy egyes helyeken miért tértek át viszonylag gyorsan a normál nyomtávolságra.
A helyzet azonban ezekben a kezdeti időkben sem volt egyszerű. A különféle érdekcsoportok a vasútépítésekben is, más és más elgondolást, pályairányt akartak megvalósítani,
ezért aztán torzsalkodás volt bőségesen. Ezek mind a törvényhozásban, mind a szaklapokban,
és egyéb helyi, vagy országos lapokban nyomon követhetőek voltak.

A Miskolc – Bánréve vasútvonal
1843. szeptember 6-án a Gömör megyei Hosszúréten összejöttek az akkori vastermelők, és itt vetődött fel egy új vasfinomító gyár létesítésének a gondolata, a növekvő hengerelt
vasúti sínek igénye miatt, a tervezett vasutak építéséhez. Ez alapozta meg az Ózdi Vasgyár
létrehozását.13 A mai divatos szóval való „hatástanulmány‖ készítésekor, a gyárat nem Ózdra,
a jelenlegi helyére, hanem Sajópüspöki mellé, a Sajó völgyében kívánták megépíteni, csak
később döntöttek másként!
A Sajó völgyi tájegység felé vasút nem vezetett. Ekkor már viszont az itteni szénbányák nagy száma és termelése, amely nagyobb részt a gömöri, kisebb részt az ózdi, és diósgyőri kohászathoz kapcsolódott, csak akkor tudott a céloknak megfelelni, ha a szállítást megfelelő kapacitással biztosítani lehetett.
A gyárosok sürgetésére az 1868. évi XLIX. törvénycikk, államköltségen elrendelte, a
bányaművelés előmozdítása végett, a Miskolcról Bánréve felé vezető vasút építését.
„A térség vasművei 1867-ben az Első Erdélyi Vasút részére már 2240 tonna, 1868ban a MÁV részére 3.750 tonna sínt hengereltek. Az érintett vasművek már 1867-ben kezdeményezték az iparvasút létesítését, 1868. április 24-én terjesztették fel a kérelmüket az országgyűléshez‖14
Az 1868. évi XLIX. törvénycikk a vasutak és csatornák építésére felvett kölcsön hovafordításáról rendelkezett az 1. §. f). pontjában a Miskolc irányából, a Sajó-völgyén építendő vasútvonalról.

12

Részleteiben a Rónaföldi Zoltán: Múltba nézek… Bánréve és a
http://users.atw.hu/rzterv/konyvek/Banreve es a vasut.pdf
13
http://www.ozd.hu/images/articles/honismeretip2008_mell.pdf
14
Karácsony Tamás: A MÁV Miskolci Üzletvezetőség vonalhálózatának kiépülése

vasút

című

munkában.
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Az olcsóbb, kisebb forgalmú vasutak építését már az első, a helyiérdekű vasutak építését szabályozó törvény megszületése előtt kezdeményezték. A Magyar Államvasutak 1871ben építette az első olyan mellékvonalat (Miskolc és Bánréve között), melynél csökkentette az
építési költségeket. A MÁV második ilyen irányú kísérlete az ipari jellegű Gömöri Vasút volt
1873-74-ben, amelynek létrehozását
anyagilag a helyi vállalkozók
Bánréve – Miskolc vonal15

is nagyban támogatták.

A vasutak fajtáira nálunk a törvényhozás és közigazgatás csak négy félét ismert, abban az időszakban, első rendű
vasutak (fő és mellékvonalak), helyi érdekű vasutak, helyi,
közúti és iparvasutak, mezei- és bányavasutak.
MÁV „e” jelű vassín16

A mellékvonali jellegűnek épített vasútvonalat tehát a
MÁV építette. 1870 júniusában meg is kezdődött a vonal építése. A Miskolc
és Bánréve közötti, a Sajó völgyében futó 45,5 km hosszú szakaszt 1871. június 13án nyitották meg. A felépítményt 23,6 kg/m tömegű, „e‖ jelű vassínekből építették.
A vonal a miskolci Tiszavidéki Vasút Társaság állomásépületének nyugati végén kezdődött és onnan kanyarodott a város mellett a Sajó-völgy irányába. A vasútvonal létesítése
során 47 épületet emeltek, a mai Gömöri pályaudvar helyén ideiglenes állomásépület létesült.
Fűtőház is épült, Miskolcon 4 állásos, Bánrévén 2 mozdonyt befogadó méretre.
A MÁV 1873. évi üzleti jelentése szerint a Miskolc – Bánréve vonalon 3 db másodrangú mozdony üzemelt.
A sajtó már akkor is „nagyúr‖ volt! A „Borsod‖ folyóirat 1871. november 16-i számában ekképpen kesereg az újságíró, hogy nem sokat ér ez a vasút, mert az áruk hetekig hevernek a vasút raktáraiban, elszállításra várva, „[…] ennek nem ártana elejét venni, és a vonóerőt 2-3 mozdonnyal megszaporítani.[…]‖17

15

Készült: http://www.vasutallomasok.hu/terk/BallaAtnezeti.jpg térképe alapján
Karczagi Tibor: Fejezetek a hazai síngyártás történetéből. Vassút történeti Emlékkönyv. MÁV Igazgatóság
Miskolc. 1992. (23,6 kg/m fajlagos tömeg, 6,5 m hossz jellemezte)
17
Mohay-Dr. Bory-Fojtán: A miskolci fűtőház története
16
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A vasútvonal megengedett sebességi viszonyaira a következő táblázat ad áttekintést.18
Év
1871-1893

Sebesség
km/h
30…40

1873-ban épült meg a miskolci Rendező pályaudvart, az új - Miskolc állomással (a
mai Gömöri pályaudvar.) összekötő vonal. Ezáltal az összeköttetés a Tiszavidéki vasúttal
Debrecen és Kassa irányába létrejött.
1880-ra Bánrévén, Dobsinán, Tiszolcon fűtőház létesült, így a miskolci fűtőház feladatainak egy részét ezek már átvették.
1880. április 11-én a Tiszavidéki Vasutat átvette a MÁV. Ekkor szerveződött a miskolci MÁV Üzletvezetőség.
A mellékvonal szállítási kapacitása hamarosan elégtelennek bizonyult. Új beruházásokról kellett gondoskodni és a vonal átépítése is szükségessé vált. Ehhez járult hozzá Baross
Gábor helyes tarifapolitikája, amely az utazási kedvet rendkívüli mértékben növelte. A vonal
tengely-nyomásának megemelése vált szükségessé, hogy a nagyobb raksúlyú kocsik, illetve
nagyobb tengelynyomású mozdonyok is közlekedhessenek.
A vonalat „c‖ jelű, 33,25 kg/m tömegű sínre építették át.19
MÁV „c” jelű sín.

Az 1894-95-ös években a Miskolc - Bánréve közötti vonal
„elsőrangúsítása‖ megtörtént, átépítették, és így az fővonal lett.

Év
1894-1899
1900-1966

Sebesség
km/h
55
70

A Miskolc – Bánréve vasútvonal átadása sem mentes természetesen a különféle torzsalkodásoktól. Ez történt Miskolc város és a vasút között is.
„[…] 1870 júniusában kezdtek hozzá a Miskolc—bánrévei vonal előkészítő munkáihoz, egy évre rá, 1871. június 13-án már át is adták a forgalomnak, mint a ,,gömöri" vasútvonalat. A városnak most sem sikerült a rossz fekvésű Tiszai pályaudvar helyett a belterülethez
közelebb fekvő nagy pályaudvart építtetni, kénytelen volt egy szerényebb megállóhellyel megelégedni.
Ez volt az állami vaspályafő. Megnyitásának körülményei ismét felborzolták a kedélyeket. A
város vezetősége és a vaspálya igazgatósága közt elmérgesedett viszony még tovább tartott.
Az „együttműködésre" a korabeli sajtóból lehet következtetni:
18

Dr. Bory Endre: A MÁV Miskolci Üzletvezetőség felügyelete alá tartozó, illetve tartozott vasútvonalak vázlatos ismertetése. Vasúttörténeti Emlékkönyv 1992 Miskolc
19
1877-ben eredetileg a "c" szabvány 33,25 kg/fm tömeget határozott meg, később, 1890-ben bevezetett új "c"
szabványban változott meg 34,50 kg/fm tömegre.
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„A Miskolc—bánrévei vaspálya június 13-án adatott át tettleg a közforgalomnak. Ezt
is csak a pesti lapokból, s abból tudtuk meg, hogy az ünnepélyre városunkban nemzetiszínű
zászlók kölcsönöztettek ki. Hogy miért nem értesíté az államvaspályák üzletigazgatósága úgy
a megye, mint a város elöljáróságát, s talán szerény lapunkat is, feleljen őróla: annyi azonban bizonyos, azon urak ott az élen több figyelmet tanúsíthatnának azon megye és város iránt,
melynek területén keresztülfut a pálya, s melynek ügybuzgóságát nemegyszer igénybe vették.
Mint értesültünk, az itten járt állami vasúti üzletigazgató, Veninger határozott ígéretet tett
arra nézve, hogy az állami vaspályán épült kisállomás centrális indóházzá fog kiépíttetni és
addik is, míg az megtörténik, lehetővé fog tétetni az, hogy a Pestre utazók mindjárt e kisállomáson fognak felvétethetni. Belátta hát végre az állam azt, hogy a tiszai vaspályávali közösködés eddig is roppant kárával volt."
Az üzletigazgató ígéretét nem váltotta be, így maradt külön vasútállomása a Tiszai és
külön a Gömöri vasútnak. Annyi azonban történt, hogy két hét múlva a helyi sajtó a vasút
igazgatás tájékoztatása alapján részletes leírást közölt a Miskolc-Bánréve másodrendű vasútépítésének költségeiről, létesítményeiről stb […].‖20
A Miskolc – Bánréve vonalon a megnyitáskor mindössze öt állomás volt:
Miskolc – Sajószentpéter – Vadna – Putnok – Bánréve
Az 1911. évi kimutatás szerint:
Miskolc – Sajóecseg – Sajószentpéter – Barczika – Sajókaza –Vadna - Putnok – Bánréve

Miskolc-Bánréve vasútvonal
Borsod vármegyei része21
20
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Kamody Miklós.
Ezeréves Magyarország 1939.
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A Gömöri iparvasutak
„[…] A témában folyó tanácskozásokon fölmerült egy közös „vasúti sín-, gép- és erőműgyár" létesítése is. Erre 1843. szeptember 6-i Hoszszúréten megtartott tanácskozáson az
elnöklő Andrássy György rögtön kész tervet terjesztett elő a következők szerint: Andrássy
György gróf „... kijelenti, hogy ezt más alakban neki is szándéka volt előhozni és kifejti, hogy
a kormány vasutakat építtet, melyekhez hosszabb időn keresztül évenként 600-800,000 mázsa
sinre lesz szüksége. Ezeket pedig a belföldön 10 pengő forint 40 krajczár árban kaphatja csak,
ellenben Angliából 5 forinton veheti; nem lehet tehát a sinek vámmentes behozatalát rossz
néven venni. A vastermelőknek ezen állapoton segíteni kellene s azt indítványozza, hogy
állittassék össze egy költségelőirányzat arra nézve, mennyi vasúti sínt és milyen áron lehetne
egy kizárólagosan a vastermelők által, de közös erővel felállítandó gyárban termelni s tétessék ez alapon a kormánynak síneknek termelési áron való szállítása iránt előterjesztés. A vállalat haszna a kohók nyersvas termelésének fokozott értékesítéséből és abból állana, hogy a
létesítendő gyár bizonyos idő múlva az alapítók teliermentes birtokában maradna. Alkalmas
helyet a gyár létesítésére a sajó-püspöki határ képez, ahol a Sajó a Rimával egyesül és ahol
egyrészt a várkonyi kőszén, másrészt nagy kiterjedésű erdők vannnak. Érdemleges határozat
ez ügyben nem hozatott, miután az értekezlet tagjai közül többen e tekintetben felhatalmazással nem bírtak; mindamellett ezen eszmecserét kell az ózdi gyár létesítésének kiindulási pontjául tekintenünk." (Mint láttuk, a várkonyi stb. barnaszenet már meg is szerezte.)
Az ország észak-keleti részeinek, köztük a gömöri-szepesi vasterületnek az ország középpontjával való összekapcsolására 1858-ban megindított ún. Tiszai vasútépítés, (amelynek célja a
főváros-Debrecen-Miskolc-Kassa, s az erről - éppen Miskolc-Bánréve-Dobsina irányába is leágazó vonalak kiépítése), élére is Andrássy György állt, s ha a társulatnak hosszan elhúzódó viszontagságai évtizedekig borzolták is a közvélemény kedélyeit, de az építés megtörtént, s
a felvidéki vasterület kitört az elszigeteltségéből, s a főváros piacain versenytársként tudott
megjelenni az osztrák és angol vassal szemben…‖22
Magyarország nyersvas termelésének mintegy fele, származott a Gömörben levő, 40
kohászati üzemből a kiegyezés idején. Vasút nem lévén a területen, ez igen megnehezítette a
termékek továbbszállítását. A később ismertetett helyi törekvéseken túl, Miskolc város is
szorgalmazta, hogy a vasúti fejlesztés ne Fülek irányából, hanem Miskolc felől induljon a
Gömöri területek felé.
Az ipari érdekeket Volny József kohómérnök szakcikkeiben egyértelműen leírta. (1872től 1874-ig - gróf Andrássy Manó felkérésére – a Salgótarjáni Vasfinomító vezérigazgatója
22

ZSÁMBOKI LÁSZLÓ „Vérrel, vassal, értelemmel" Gróf Andrássy György (1797-1872) és az Andrássyak az
ország fölemelkedéséért
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volt. Az újonnan alapított vállalat termelését rövid idő alatt felfuttatta. 1874-ben nyugdíjba
vonult, és Budapestre költözött, de tanácsadóként a későbbiekben is részt vett a kohászati
üzemek fejlesztésében. 1878. szeptember 14-én hunyt el 1867-ben vásárolt birtokán, a Gömör
megyei Osgyánban (ma Ozdany, Szlovákia).
Szakirodalmi munkásságot is folytatott. Cikkei több korabeli lapban jelentek meg:
Az ípoly-sajóvölgyi vasút és a felső magyar országi vasipar (Magyar Sajtó, 1857. 120. sz.); A
kassai iparkiáílítás (U. o., 1857. 165. sz.); Vasiparunk (Pesti Napló, 1860. 14., 15., 19. sz.);
Vasiparunk (Országos Nagy Naptár 1862-re); Vasiparunk és a szabad kereskedés (Anyagi
Érdekeink, 1865). Önállóan kiadott írása: A bizottsági bányatörvény-javaslat. Pest, 1871.
Volny József23

„[…] Nyersvas iparunk tehát jövőre is csak a jelenlegi irányban s alapon fejlődhetik ki ugyan,de hogy a fogyasztási jogos igényeknek — az olcsó vasra — egyrészt
megfelelhessen ; más részt jutányos árúczikkeivel a bel- s a
szabadkereskedelmi elvek életbeléptetése esetére a külföldi
versenynek is ellentállhasson, elkerülhetetlenül szükséges:
hogy a szétszórt kisebb vállalatok nagyobb tömbekbe csoportosuljanak.
És ha ez bekövetkezik, s a közlekedési vasúti vonalak
kiépíttetnek, életképes nyersvas iparunk a legkorlátlanabb vámkereskedelmi viszonyok közt is
diadalmasan megállhat. [….].
[….] Szerintem még igen lényeges bajokban szenved ezen iparágunk : mert abnormis
állapotnak tartom, hogy nyersvas-termelélésünkhez aránylag oly csekély kiterjedésű; hogy
nagy része még a fa-tüzelésre van állapítva; s hogy végre a kitűnő minőségű nyersanyag mellett is kizárólag a közönséges kereskedelmi rúdvas- és pléhtermelésre szorítkozik. Ezen bajok
oka azonban hatásunkon kivül esik, mert egyes egyedül a közlekedési vasúti vonalak hiányában fekszik. A közönséges rúdvason kívüli vasczikkek gyártása csakis egyenes rendelményre
szorítkozhatik; és ez biztos időre való elszállítást feltételez; a mi, közlekedési eszközeink hiányossága mellett, lehetetlen. De hasítsa s vegye csak körül vasiparunk területét egy
czélszerüen vezetett vasuti hálózat: finomító vasiparunk azonnal hatalmas lendületet fog venni
s gyári telepzeteit Nógrád és Borsod közel fekvő barna kőszéntelepei szomszédságában állítván fel, nemcsak Gömör, hanem a szomszéd megyék nyersvasát is fel fogja dolgozni. — És
ennek további következménye az leend: hogy iparunk a vasfinomitás minden ágaira kiterjeszkedvén, s egészen a barna kőszén használatára szorítkozván, a rendelkezésre álló fa-anyag a
nyersvas előállítására fog fenmaradni.
Ugyancsak ezen feltétel alatt remélhető, sőt biztosan várható, hogy kitűnő nyersvasunk
s tiszta és czélszeríín használható barna kőszenünk mellett, egy nagyszerű Bessemer féle
aczél-gyártás is fel fog virágozni.
És melyek ezen, reánk nézve életfontosságú vasúti vonalak'?
Szerény értekezésünk szűk kerete meg nem engedi, hogy ezen tárgyat hosszasabban
fejtegessem; itt csak azt akarom kiemelni: miszerint Gömör, s a vele egy közlekedési rend23

Rusz Károly fametszete a Vasárnapi Újság 1864. 37. szám
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szerhez tartozó Torna megye nyers vas ipara, l millió mázsánál nagyobb; és hogy az összes
többi felsö magyarországi nyersvas termelés — Szepest is ide értve — a 400,000 mázsát meg
nem üti; továbbá: hogy a gömöri vasiparnak a szomszéd Nógrád és Borsod barna kőszén telepjeiben kimeríthetleu tüzelő anyag áll rendelkezésére. Mindezekből következik, hogy a felső
magyarországi vasút-hálózatnak megállapításánál Gömör vasiparának s különösen összeköttetésének a borsodi s nógrádi kőszéntelepekkel döntő befolyásúnak kell lennie.
Ezen szempontból tekintve e fontos ügyet; elkerülheti énül szükségesnek tartom: a
pest-losonczi vasút kiépítését, és ennek Fülektől Miskolczczal való összeköttetését. Továbbá a
kereskedelmi viszonyoknál fogva a debreezen-nagyvárad-kolozsvár-oláhországi vasút a dunai
tartományokat és Török birodalmat; az Alföld-Fiumei vonal a társországokat és a külföldet; a
Losoncz-Oderbergi vonal végre a birodalom éjszak-nyugati részeit uyitandja meg vaskereskedelmünknek [….]‖24
A gömöri vasutaknak is számos alternatívája létezett.
„[…] A felvidék e részére szánt vasútvonalak tervezésénél a miskolc—kassai vasútvonalra támaszkodhattak: a Tiszavidéki Vasút e szakaszát 1860 augusztusában adták át a forgalomnak. A Tiszavidéki Vasút is kérte, és 1861. január 18-án meg is kapta az előmunkálati
engedélyt vonalának Miskolctól Rozsnyón át Dobsináig történő meghosszabbítására.
Ez a társaság is a felső-magyarországi bányavidéket kívánta elérni e szárnyvonallal.25
Ugyanez a cél vezette a felsőmagyarországi bánya, gyár és vasúttársulat — az Ipoly—
Sajó völgyi Vasút névváltozata — 1861. június 9 -i, a Nemzeti Múzeumban tartott közgyűlésének résztvevőit, amikor a Hollán Ernő által tervezett magyar éjszaki vaspályáról tanácskoztak. „Előterjesztetett, hogy főleg termelő országra nézve fontosabb a belső piacot az ipar fejlesztése által művelni és biztosítani, mint a külföldön keresni forrásokat, főleg most, midőn a
hazai ipar föléledése égető kérdéssé vált, s különösen mióta nyersterményeink kivitele nem
rég létesített tengeri kapcsolattal bár örvendetes, de gyáriparunkhoz képest mégis aránytalan
és nemzeti termelésünkre nézve egyoldalú fejlődésnek indulni ígérkezik, holott gyáriparunk és
manufactúráink éppen Felső-Magyarországon, névszerint Gömör, Szepes, Hont és Nógrád
bérceiben számíthat a legnyereségesebb és legörvendetesebb felvirágzásra ... Az eddig működött társulat . . . csak azon föladat megoldását tűzheti ki magának, miként lehessen a
felsőmagyarországi iparos vidéket a kőszéntelepen át Pesttel kapcsolatba hozni olyképpen,
hogy vonaluk a legnépesebb vidéken keresztül hasítva, egyszersmind a fő kőszéntelepeket, u.
m. salgó-tarjánit és a Nagy-Kürtös vidékit lehető legközelebb érintse."
Elsősorban a Dobsina—Fülek közötti vasútvonal kiépítését tervezték: „a vonal egyelőre éjszak felé Dobsináig lenne kiterjesztendő, hol a gömöri és szepességi bánya és ipartermékek nagyobb része fölvehető lenne: onnét Rozsnyón és Pelsőcön át Fülek felé vehetné irányát
a kőszéntelep központjába, hol aztán rövid idő alatt múlhatatlanul keletkeznének olyan iparvállalatok, melyek olcsó építőszerrel földolgoznák az egyes anyagokat, s innen a legrövidebb
úton Losonc felé az Ipoly völgyén s Balassa-Gyarmatnál a Galga völgyén át a szállítást Pestre eszközölnék."

24
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Volny József: G ÖM ÖR MEGYE BÁNYAIPARA (1867)
Salgó-Tarjáni Szent István Kőszéntársulat
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A dobsina—füleki vonalból később szárnyvonalakat is terveztek: „ . . . oldalvást Losoncról egy jövő kiterjesztéssel Selmec vidékéig, s Dobsinától majdnem Berznóbányáig és
Zólyomig is vezethető lenne." E vonalháló jogi alapját készítői az 1836. évi 25. te. 4. pontjában találták. A közgyűlés javaslata: „ . . . alakuljon újra a közgyűlésből a már létesített, de
működésében megakasztott részvénytársulat »felsőmagyarországi vasúttársaság« cím alatt.
Határozat: Alakíttassék újból egy részvényes társulat e cím alatt: Magyar éjszaki vasút, melynek főfeladata legyen pest—galíciai vasút, vagyis az országos törvények által megállapított
éjszaki vasútvonal létesítése." Ezért tárgyalásba kívántak bocsátkozni a Tiszavidéki Vasúttal,
amely társaságtól az engedélyokmányukban szereplő pest—miskolci vonal építését át akarták
venni. Azzal érveltek, hogy a Tiszavidéki a két nagy vasútvonal (Pest—Kassa, Nagyvárad—
Erdély) egyidőben való kiépítésére úgy sem képes. „E két nagy vállalat közül bármelyiknek
teljesítése is egy társulat erejét egészen igénybe vévén, ... önként következik, csak óhajtani
lehet, miszerint a vállalkozó erők e két nagy feladat megoldásában célszerű arányokra oszoljanak."
Az e közgyűlésen megválasztott 45 tagú választmány egyik tagja, Preisz Móric „Néhány szó a magyar éjszaki vaspálya, s a magyar borászat érdekében" c. cikkében, miután a
„Hollán Ernő úr elmésen vezetett tolla alól" kikerült vasúttervnek főként azt az érdemét emeli
ki, hogy „egyrészt a termények könnyített cseréje által virágzásba hozandja az északi megyék
iparát, a déli megyék megyei gazdászatát, más részről pedig a főváros szellemi vívmányait
könnyebben engedi az északi vidékeket lakó testvéreinknek megismerni", különféle árucikkek
(vas, kőszén stb.), de elsősorban a magyar bor kivitele érdekében kívánja, hogy e vasútvonalat azonnal Galíciáig építsék ki.
A Szent István Kőszénbányatársulat 1861. július 31-én kapta meg a jóváhagyást a
Helytartótanácstól. A szeptember 23-ra tervezett közgyűlés fő tárgyai között a vasútügy még
így szerepel: „4. Javaslat a tervbe vett [magyar éjszaki vasút és a társulat közti kölcsönös
összefüggés fenntartása érdekében," de e közgyűlés jegyzőkönyve szerint a társaság már másként kívánta a kérdést megoldani. „A közgyűlés az igazgatóság intézkedéseit általában helyeselte, s a társulat érdekében a vaspálya szükségessége iránti nézetet is teljesen osztván, b.
Prónay Albert, Korizmics László, Havas József, Fluck Ede, Kohen Jakab és Brellich János
urakból bizottmányt nevezett ki, s azt felhatalmazta, hogy igyekezzék a vasútnak a társulat
érdekeire minél kedvezőbb életbe léptethetése tekintetében mindenekelőtt tájékozódást szerezni, valljon nem akadna-e más vállalkozó a vasút építésére, s ha igen, tegye magát az illető
vállalkozóknál érintkezésbe, azon módok iránt, melyek a társulat kölcsönös összefüggését a
vállalkozó vasúttársasággal a jövőre biztosítanák."
Végül is a Szent István Kőszénbányatársulat több felvidéki földbirtokossal együtt kért
és kapott előmunkálati, majd végleges építési engedélyt a Pesttől Salgótarjánig, illetve Losoncon át Besztercebányára vezető vonalra. Cégnevük Cs. kir. szab. pest—losonc—
besztercebányai vasút és kőszénbánya társulat lett, amelyet röviden pest—losonci vasútként
szokták említeni. Tevékenységükről két hír a Gazdasági Lapok egyazon számából: „A pest—
losonc—besztercebányai vasúti részvényaláírások múlt hó (1863. június) 30-án fejeztettek be,
Pesten és Bécsben egyaránt. Minthogy azonban más vidékekről folyvást érkeznek rendelések,
célszerű lesz a t. közönséggel tudatni, hogy a Kohen testvérek pesti nagykereskedőház a vidékről érkező aláírásokat f. hó 15-ig még elfogadja.'''' „A pest—losonci vasútvonal kimérésére kiküldött bizottság tegnapelőtt kezdte meg működését. Mint királyi biztos és a bizottság
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elnöke Csernyus Andor m. kir. tanácsos működik. A bizottság többi tagjai Pest város hatósága
és a polgárság, a cs. kir. katonai hatóság, a losonci vasúttársulat, az orsz. építészeti igazgatóság, az állami és tiszavidéki vasúttársulat képviselői voltak. Reggeli 8 órakor indult ki a bizottság a pesti városházából, s a kőbányai vonal előtt mindenekelőtt megtekinté az indóházra
Pest városától átengedett területet. Minthogy ez a régi józsefvárosi sírkertbe is átér, a magas
papság beleegyezése is ki fog kéretni. A vasút tovább a kőbányai országutat is átmetszené,
ami élénk vitára adott alkalmat. Minthogy az országutat a délkeleti államvasútvonal, a közlekedés tetemes akadályozásával már úgy is átmetszé, a városi képviselők azt kívánták, hogy a
losonci vasúttársulat hidaltassa át az országutat. A tetemes költségek miatt a vasúttársulat
képviselői ebben meg nem egyezhetvén, az ügy eldöntésére a cs. kir. kereskedelmi minisztérium elé terjesztetik. A vasútnak a tábori kórház melletti vonala a Dunaszabályozás miatt szintén élénk felszólalásokra adott alkalmat, miért is e tárgyban az országos építészeti igazgatóság bővebben fog megkérdeztetni. A bizottmány ezután a városházára tért, hol e munkálatai,
valamint a nyilvánított külön véleményekről jegyzőkönyv vétetett fel."
A társaság 1865. július 11-én csődbe jutott. A pest—losonci vasút a legmagasabb
helyre fordult segítségért, küldöttségét Forgách Antal kancellár vezetésével 1865. augusztus
31-én fogadta a császár. Az alábbiakat kérték: „Kérjük a 17 mérföldnyi, majd egészen kész
vasút tökéletes bevégzésére és megnyithatására szükségelt összeg előlegezését, az egész vasúti
vállalat kivitelére megkívántató tőke állami kamatbiztosítását és a szükségelt vasanyagoknak
az állam gyáraiból megkezdett, de leállított további kiszolgáltatását." A császár támogatást
ígért: „Sajnálattal értesültem azon viszonyok felől, melyek a szép reményre jogosított pest—
losonci vaspálya ügyét kifejlésében megakasztották. Kormányom e fennakadás okai, a vállalat
lehető segélyezése és a feltételek iránt, melyek alatt ez foganatosítható lenne, tárgyalásokat
indított meg, melyeknek siettetését s határozatom alá leendő terjesztését uralkodói gondjaim
közé számítom.'''' A már korábban benyújtott folyamodványban így indokolja a társaság a
vasút fontosságát: „Vállalatunk életrevalósága és közhasznúsága mellett felhozzuk és megjegyezzük mindenek előtt, miszerint a pest—losonci vasútnak legkiválóbb rendeltetése abban
fekszik, hogy a hazában a legjelesb és legolcsóbb kőszenek egyikével lássa el az ország fővárosát, s áfában és tüzelő anyagban annyira szűkölködő terjedelmes alföldet. Egyik irányban e
vasút tehát a hazai műiparnak hathatós emelkedését, a másikban pedig az alföldi gazdálkodásnak, mely jelenleg tüzelő anyag hiányában, a termelés oly nagy kárára, trágyáját és szalmáját égeti föl, gyökeres correctioját rejti méhébe.'''' A vállalkozás „hiányait és bajait az
okozta, „hogy t. i. nem bírt tettleges kamatgaranciával; hogy továbbá létrehozatala a legnyomasztóbb pénzügyi körülményekben szenvedő időre esett; s hogy végül, a közjogi kérdések
megoldatlansága miatt, eddig országos gyámolíttatást a kellő formában számára kieszközölni
nem lehetett[ ...] „26
Első lépésként kiépítették a Miskolc – Bánréve vonal folytatásaként a Bánréve – Feled
– Fülek vasútvonalat, amely a gömöri és a nógrádi térségekkel is kapcsolatot teremtett.
„[…].A Miskolc - Bánréve - Fülek közötti vonal másodrendű vonalként létesült. A mellékvonal szállítási kapacitása hamarosan elégtelennek bizonyult. Új beruházásokról kellett
26

Barkóczi Jolán: Az abszolutizmuskori magyar vasútügy a „Gazdasági lapok‖ tükrében. A Közlekedési Múzeum Évkönyve 6. 1981-192 (1983)
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gondoskodni és a vonal átépítése is szükségessé vált.. A vonal tengely-nyomásának megemelése vált szükségessé, hogy a nagyobb raksúlyú kocsik ill. nagyobb tengelynyomású mozdonyok
is közlekedhessenek. Az egész vonalat "c" rendszerű felépítménnyel építették át 1895ig..[…]‖27
1874. május 1-én megnyílik a MÁV egy újabb vonala, a Bánréve - Rozsnyó közötti
szakasz. Hossza: 46 km. Ez csak az első része a Bánréve – Dobsina vonalnak!
A Bánréve - Dobsina-i vasút építésének befejezése (1876) után erre szárnyvonalaikkal
fokozatosan rákapcsolódtak a környező bányaüzemek is, így 1874-ben az állami bányák
nadabulai üzeme, a RIMA Rt. üzemei közül Rozsnyóbánya 1902-ben, Alsósajó és Oláhpatak
pedig 1907-ben.
A gömöri bányászatban jelentős külszíni és közforgalmi szállítás is történt, amelyhez
keskenyvágányú pályaszakaszokat építettek. A nagyvasúti szállítási lehetőség újabb fejlődési
lehetőséget hozott a bányászat számára.
A kezdeti kézi szállítás után a termékeket állati erővel vontatott járművekkel szállították, s az, más módozatok mellett az 1930-as évekig létezett. A sínszállítás bányába történt
bevezetése mellett ennek minden válfaja (úgymint a kézi-, ló- és mozdonyvontatás, ferde
pályás) főleg kisebb távolságokra a külszínen is elterjedt. Nevezetesebb keskenyvágányú vasutak voltak:
 a Rozsnyóbányát Betlérrel összekötő 24 km-es úgynevezett. „lóvasút― (Andrássy,
1876),
 a Rákosbányát a szirki rakodóval (pörkölővel) összekötő 4 km-es (RIMA r.t, 1893)
eleinte lóvontatású,1895-től pedig gőzmozdonyos iparvasút,
 a Felsősajó és az Oláhpataki ércelőkészítőmű közötti 2,7 km-es (RIMA r.t, 1910) eleinte ló-, 1935-től Diesel mozdonyvontatású pálya,
 a Dernő és Málhegy közötti 5,5 km-es, Diesel mozdonyos sínpálya (RIMA r.t, 1939).
A vasúti kocsikat az iparvágányokon általában lóval, vagy ökörrel vontatták, kivéve
Rozsnyóbányát, ahol ezt 1933-tól a Breuer-féle tolatómozdonnyal végezték.
A dobsinai és csetneki vasútállomáson a bányatermékek elszállítására rakodókat és
érctárolókat létesítettek. A vasútvonaltól vagy a kohóktól távolabb eső lelőhelyeket a szállítás
megkönnyítése céljából ezekkel sodrony-kötélpályákkal kötötték össze, amelyeknek kiépítését a 19. század végén kezdték el.
Vashegyről az ércet három kötélpályán szállították: az első, 12 km-es Szirket érintve
Likérre vezetett (RIMA r.t. 1884, 1901-től csak Szirk–Likér), a második, 6,3 km hosszban
Hizsnyóvízen (Heinzelmann, 1898), a harmadik, 15,2 km- -es pedig Tiszolcon (Állami bányák, 1902) végződött.
„ […] A hrádeki bányákban kitermelt vasércet a csetneki vasolvasztóhoz az 5,8 km
hosszúságú kötélpályán szállították (Concordia, 1902). A négy elágazással rendelkező, 11,6
km összhosszúságú, s a dobsinai Couburg üzemek belső- és külső szállítását lebonyolító
kötélpályaösszlet (1897) a maga nemében mintaszerű alkotás volt. A Málhegyet
27
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Rozsnyóbányával 7,5 km hosszban összekötő (RIMA r.t, 1941) s a Sebespatakról 5,7 km hoszszúságban Rozsnyóbányára szállító (1946) kötélpályákat a 30-as években bevezetett, a tehergépkocsikon lebonyolított ércszállítás előnyös helyettesítésére építették fel.[…]28
Összefoglalva a gömöri vasutakat és iparvasutakat, a következő képet kapjuk:
„[…] A vármegye területén ez idő szerint 8 vasút van üzemben, mely különböző irányban szeli át a vármegyét és forgalmának, ipari és kereskedelmi fejlődésének kiváló és fontos
tényezője.
E vasútak 1. a miskolcz-füleki, 2. a feled-tiszolczi, 3. a bánréve-dobsinai, 4. a
zólyombrézó-tiszolczi, 5. a pelsőcz-murányi, 6. a pelsőcz-nagyszlabosi, 7. a bánréve-ózdi és 8.
a putnok-királdi.
A 7. és 8. pont alatti vasútak alig érintik a vármegyét és legnagyobb részben Borsod
vármegye területére esnek; ez okból azoknak bővebb leírását mellőzzük és csak a többi 6 vonalat ismertetjük a következőkben.
E 6 vasút közül az 1-3. alattiak állami vasútak, a többiek pedig helyi érdekű vasútak.
Mind a 3 állami vasútat "Gömörmegyei iparvasutak" czímén az 1871. évi XXXVII. t.-cz. alapján a m. kir. kincstár építtette az 1871-1875. évek közötti időszakban.[…]

Bánréve – Feled –
Fülek vasútvonal
Gömör vármegyei része29

Bánréve – Feled – Fülek vasútvonal
Nógrád vármegyei része30

28

Batta István: A gömöri bányászat múltjából http://www.gomororszag.sk/481.html
Ezeréves Magyarország 1939.
30
Ezeréves Magyarország 1939.
29
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Feled – Tiszolc vasútvonal31

Eredeti
nyomtáv
mm

Jelleg,
építő,
tulajdonos

Új
besorolás

Új
nyomtáv
mm

Hossza
km

BánréveFeled-Fülek

49

1871-75

normál

MÁV

másodrendű

1885-1893

elsőrendű

normál

BánréveRozsnyóDobsina

46+24

Bánréve-Roznyó:
1874.05.01.
Rozsnyó-Dobsina:
1876

normál

MÁV

másodrendű

1885-93

elsőrendű

normál

FeledTiszolc

49,4

1874.09.05.

normál

MÁV

másodrendű

1895

elsőrendű

normál

TiszolcVashegy

-

1883-ban törölték,
kötélpálya
épült
helyette.

-

HÉV

Az állam az RMST-t a Bánréve-Ózd-Nádasd részvények
átadásával kártalanította, és rendelkezett a Bánréve-Üzd
közötti normál nyomtávra való átépítésre, melyet az RMSTnek kellett állnia.

42,4

1896.11.30.

normál és
egy része
fogaskerekű

HÉV

másodrendű

41,2

1891-93

normál

HÉV

másodrendű

24

1894.11 .13.

normál

HÉV

másodrendű

TiszolcZólyombréz
ó
PelsőcMurány
PelsőcNagyszlabos

31

Átadás

Ezeréves Magyarország 1939.

Eredeti
besorolás

Átépítés,
(átvétel más
tulajdonba)

Vasútvonal
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Bánréve – Dobsina,
Pelsőc – Murány,
Pelsőc – Nagyszlabos
vasútvonalak32

32

Ezeréves Magyarország, 1939.
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Gömöri vasutak, menetrendi térkép 189633

Az Eger – Putnok vasútvonal

A vasút egy szakaszának már a teljes vonal megépítése előtt különös jelentősége volt.
Ez pedig a Magyar Általános Kőszénbánya Rt (MÁK) működéséhez kapcsolódik. A komolyabb királdi szénbányászat az 1869-es időponttól kezdődött el. 1891-ben aztán Melczer Géza és Társai, Center-Királdi Kőszénbánya Vállalatból, Gr. Teleki Géza, Hercz Zsigmond
részvételével létrejött a Magyar Általános Kőszénbánya Rt.
Ekkor a MÁK a királdi szénbányászat fejlesztésébe fogott (megnyitotta a Margit tárót és ismét üzembe vonta az Albert, Sámuel, Hönsch, és Mária tárókat valamint a II lejtősaknát).
Normál nyomtávú iparvágánnyal kötötte össze az itteni bányákat a putnoki MÁV vasútállomással. A vasút a putnoki állomástól az Albert táróig 9 km hosszban vezetett. A későbbi vonal Putnok felé eső szakaszát tehát ez az iparvágány már egyértelműen meghatározta. A további vonalvezetést pedig az is, hogy a MÁK tulajdonolta az upponyi, valamint a mercsei
szénjogokat is.

33

Balla László
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A Bükk hegység nyugati oldalán haladó vasútvonal teljes építését 1906-ban kezdte
megszervezni Wessely Károly szilvásváradi erdőbirtokos és Serényi László gróf, putnoki
nagybirtokos. A vonalat 1908. november 12-én adták át a forgalomnak és évtizedeken keresztül, mint önálló helyiérdekű vasút működött. Építésekor az egri vár egy részét el kellett bontani.
A vonal igazi jelentőségét a hozzá csatlakozó kisvasút hálózatok, a nagyvisnyói és a szilvásváradi keskeny nyomtávú vasutak adták.
A Nagyvisnyói Állami Erdei Vasút egy erdei
vasút volt a Bükkben. 1908-ban épült 600 mmes nyomtávval, 7 kg/m-es sínekkel. Az építtetője
Wessely Károly szilvásváradi földbirtokos volt, a
kiépítési terveket Márkus Ágoston egri mérnök készítette. Fő vonala a falu szélén található fateleptől az
egykori Elza-lakig tartott, ahol kétfelé ágazott a Leány-völgybe és a Nagy-völgybe.
Nyomvonalát ma is jelölik a turistatérképek, töltése
helyenként megvan. 1921-ben hosszabbították meg a
falu, Eger – Szilvásvárad – Putnok vasútvonalon
található MÁV állomásáig, a nagyvasúti szállítás
megkönnyítésére. A vonalhossz így elérte a 6 kilométert. 1958-ban
került
dízelmozdony az
addig lóvontatású vasútra. Megszűnésének
időpontja
kérdéses: egyes források szerint 1967-ben szűnt meg, azonban egy 1969-es térkép még jelöli
– igaz, a Leány-völgyi leágazás nélkül.
A szilvásváradi kisvasút építése 1908-ban kezdődött Wessely Károly erdőbirtokain a
fa-szállítás céljából, egy időben a közeli Nagyvisnyói Erdei Vasúttal.
A nagy szintkülönbség miatt a vasút két szakaszban épült. A 760 mm nyomtávolságú Szilvásvárad – Tótfalusi-völgy vonalon gőzvontatással, a 600 mm nyomközű vasút
a Bükk-fennsíkon lóvontatással üzemelt. A kettőt facsúszdával, később siklóval kötötték öszsze. A vasút felső szakasza 850 méter tengerszint feletti magasságon létesült. Már az építéskor alapvető szempont volt a környezettel való harmónia megteremtése, így a vasutat gondosan úgy alakították ki, hogy sehol se álljon a víz útjába. A teljes szakaszon 353 darab áteresz
létesült a kisebb patakok, árkok szabad folyására.
A kisvasutat a nagyvasúttal, az Eger–Putnok-vasútvonallal egy normál nyomtávolságú iparvágány kötötte össze. Ez a vágány Szalajka - Fatelepig vezetett, és részbeni visszabontása
ellenére a mai napig megvan.
A Bélapátfalvi Cementgyár kiszolgálására iparvágányt építettek. 1947-49 között felújították a pályát, hogy lehetővé tegyék nagyobb tömegű tehervonatok közlekedését. Az addigi, HÉV-szabványú "i" síneket (23,6 kg/m) 24 méter hosszú "c" rendszerűekre (34,5 kg/m)
cserélték valamint lágyvas betétes "B" jelű betonaljakat építettek be. Ezt a vonal mentén található szénbányák és az ország újjáépítésében kiemelt szerepet kapott Bélapátfalvi cement-
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gyár szállítási igényeinek növekedése indokolta. A bányák szempontjából a leglényegesebb
az egercsehi volt, amely a mónosbéli osztályozón és rakodón át kapcsolódott e vonalhoz.
1967-ben a Szalajka-völgyi turistaforgalomra átalakított kisvasutat kivéve megszűntek a vonal környékén a keskenynyomtávú vasutak.
Az Eger–Putnok-vasútvonal a MÁV 87-es számú vonala. Magyarország egyik legromantikusabb hegyvidéki vasútja, alagutakkal, völgyhidakkal, szűk, kis íves szerpentinekkel.
Teljes hossza 68 km. Sajnálatos módon a
Putnok – Szilvásvárad közötti közlekedést
felszámolták!
Ezzel elveszett az egyik legszebb
környezetben futó vasútvonal. Talán még
egy ilyen van hazánkban a Veszprém – Győr
vonal, amely a Bakonyt szeli át.
Az országunkban egy nagy szlogen a
turisztika, az idegenforgalom, a külföldi
vendégek ide csábítása, miközben ilyen értékeket, mint a Putnok – Szilvásváradi vonalszakaszt egy tollvonással eltüntetnek!
Eger – Putnok vasút
Szarvaskőnél34

Mi lett volna, ha az Eger - Vadna
vasútvonal valósul meg az Eger - Putnok
helyett? Mert erre az eshetőségre volt gyakorlati lehetőség, hiszen 1899-ben ezt a tervezetet terjesztették elő a vasútvonalak fejlesztésére:
"A tervezett eger - vadnai h. é. vasut m. kir. államvasutak Eger állomásából indul ki
és Eger, Felnémet, Szarvaskő, Mónosbél, Mikófalva, Apátfalva, Szilvás, Visnyó, Dédes,
Tapolcsány, Bánfalva, Bánhorváth, Nagy Barcza, Sajó-Vadna és Sajó Szt. Iván községek határait érintve a m. á. vasutak Miskolcz-füleki vonalának Vadna állomásába fut be. [...]
Bpest 1899 október havában,
Márkus Ágoston s.k."
Amint látjuk, szó sincs benne Eger-Putnokiról, inkább a Miskolc – Bánréve – Fülek
vonal Miskolc felé eső részén, Vadnán lett volna az a csomópont, ami ma Putnokon van.
Minden bizonnyal az döntötte el a kérdést, hogy a Királd - Putnok térségben meglévő bányák
igényeinek kiszolgálását vették alapul a vasútvonal létesítésénél, amelyekhez Putnok valamivel közelebb volt, mint Vadna.
34
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Abban az időszakban azonban a Bán völgy szénbányászata is jelentős volt, érdekessége az
ügynek, hogy mind Királd, Mercse, Uppony szénjogait ugyanaz a társaság birtokolta - MÁK
(Magyar Általános Kőszénbánya Rt) – mint a Bán völgyében levő bányákét.(Barca,
Bánhorvát, Bánfalva),
Itt tehát a döntésnél nem igazán lehet valamilyen „lobbi érdeket‖ feltételezni, inkább talán az
számíthatott, hogy Putnok állomástól a királdi bányákig már megépítettek egy 9 km hosszú,
normál nyomtávú vasutat, ez a majdani vonalnak hozzávetőleg 13 % - a. Mivel a vonal helyiérdekű vasútként épült a bányatársaságok is alaposan hozzájárultak ehhez.
A korabeli dokumentum:
"Az eger-vadnai h. é. v. műszaki leirása
A tervezett eger - vadnai h. é. vasút a m. kir. államvasutak Eger állomásából indul ki
és Eger, Felnémet, Szarvaskő, Mónosbél, Mikófalva, Apátfalva, Szilvás, Visnyó, Dédes,
Tapolcsány, Bánfalva, Bánhorváth, Nagy Barcza, Sajó-Vadna és Sajó Szt. Iván községek határait érintve a m. á. vasutak Miskolcz - füleki vonalának Vadna állomásába fut be.
Tervezett h. é. vasút haránt völgyektől sűrűn hasított dombos jellegű terepen vonul végig az Eger patak völgyében egész a szilvási határban fekvő vízválasztóig, ezen vízválasztót
elhagyva belép a Szilvás patak illetve Bán völgyébe és ezen völgyben halad egész Vadna végállomásig. A terepnek megfelelően a pálya lejtviszonyai általánosságban a dombok jellegéhez
simulnak és az alkalmazott, de okvetlen szükséges 16 ‰ emelkedést, illetve esést meg nem
haladja. Eger város határában a pálya igen szakgatott terepen és értékes szőlőfelületen halad
át s csakis több 200 m sugarú ív alkalmazása mellett oldható meg. Felnémettől egész Mónosbélig, az egyedüli vonalvezetés az Eger patak mentén lehetséges akként, hogy ezen szűk
völgyben több áthidalás és patakszabályozás valamint 200 m sug. ívek alkalmazása nem kerülhető ki.
Okvetlen szükséges volt még az 507-514 szelv. között 200 m sugarú ívet alkalmazni,
mert a völgyelet itt oly szűk, hogy nagyobb sugár alkalmazása lehetetlen. Állomások
terveztettnek: 1. Eger mint csatlak. állomás 2. Felnémet rak. állom. 3. Szarvaskő rak. megállóhely 4. Mónosbél vízállomás 5. Mikófalva megállóhely6. Apátfalva rak. állomás 7. Szilvás
rak. állomás 8. Visnyó vízállomás 9. Dédes rak. vízállomás (javítva vízállomásra) 10.
Bánfalva rak. 11. Nagy Barcza rak. 12.Vadna csatl. állomás. Az alépítmény 4.0 m. korona
szélességgel a h. é. vasutaknak megfelelő töltés és bevágásszabványa szerint terveztetik. Az
alkalmazott hidak és áteresztők 2.0 m nyílásig bezárólag falazott ellenfalakkal és
fahordszerkezettel, 2.0 m nyílásnál nagyobb műtárgyat falazott ellenfalakkal és
vashordszerkezettel terveztetnek. A 165-170 szelv.ek közé eső alagutak az egy vágányú alagutak szabványai szerint lesznek előállítandók. A felépítmény 12 tonna tengelynyomásnak megfelelő fmkint 23.6 kg súlylyal bíró acélsínrendszerrel terveztetik. Az alkalmazott talpfák a II.
sz. szabvány szerint állíttatnak elő azon megjegyzéssel, hogy azon talpfák a melyekre talplemez jön, felső szélessége 16 vm, azok pedig a melyekre talplemez nem jön 17cm felső szélességgel bírnak.
Magasépitmények a h. é. vasutak szabványterveinek mefelelőleg terveztetnek. Pályaelzárás, … (?) a jelzésre vonatkozólag megjegyeztetik, hogy csak nappali forgalomra való felszerelés terveztetik. Megjegyeztetik még, hogy ezen vasút mentén gazdag szén és vaskő területek léteznek, s hogy e vasút létesítése által úgy a szén, mint a vaskőbányászat fellendül; mint-
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hogy azonban előre nem állapítható meg, melyik helyek lesznek legalkalmasabbak ezen bányatermékek felvételére és továbbítására, a létesítendő állomások a legszűkebb korlátok közt
terveztetnek, azonban mintegy 35000 K tartalékba helyezendő azon czélból, hogy ha majd a
bányaipar kifejlődik, egyik vagy másik állomás kibővíthető, esetleg egy egész új állomás készíthető legyen.
Bpest 1899 október havában
Márkus Ágoston s. k. "35
Azokat az alapvető vasútvonalakat bemutattuk tehát, amelyre az ipari- és bányavasutak ezek után rászállíthattak. Nézzük tehát ezeket részletesebben!
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A Bánréve – Ózd – Nádasd
iparvasút
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A kohászati üzemek egy jelentős része megmaradt a gömöri térségben, de már a terjeszkedésük elindult az északkelet magyarországi szénvidékek irányába. Így Nógrádban Salgótarján, Ózdvidéken Ózd és Nádasd (Borsodnádasd), Miskolcon pedig Diósgyőr az, ahol
nagyszabású vas- és acélkohászati gyárak létesültek.
A borsodi, ózdvidéki, gömöri területünkön vasút egyelőre nem volt, ezért az országos
vasútépítések során, a térségünkben működő nagyiparos tulajdonosi kör, mindent elkövetett,
hogy minél előbb hozzájusson ehhez a korszerű szállítási módhoz. Ezek azonban nagyjából
teljesen egybeestek az országos elképzelésekkel, ezért a borsodi és gömöri vasutak, a hazai
vasútépítések harmadik nagy szakaszában, 1850-1866 között és a negyedik ütemben (18671873) elkezdtek megvalósulni. Innentől kezdve az itteni kohászat, bányászat, ipar hihetetlenül
nagy és gyors fejlődésnek indult. A helyzet nem volt egyszerű, mert a különféle érdekcsoportok a vasútépítésekben is, más és más elgondolást, pályairányt akartak megvalósítani, ezért
aztán torzsalkodás is volt bőségesen. Ezek mind a törvényhozásban, mind a szaklapokban, és
egyéb helyi, vagy országos lapokban nyomon követhetőek voltak.
Az 1868. XLIX. törvénycikk elrendelte többek között, a Sajó völgyében létesítendő
Miskolc-bánrévei vonal megépítését. Ennek kapcsán a Magyar Államvasutak 1871-ben építette az első olyan mellékvonalat Miskolc és Bánréve között, melynél jelentősen csökkentette az
építési költségeket. A vonalat 1871. június 13-án adták át. Ez a vasút már lehetőséget biztosított a Sajó völgyében levő és arra viszonylag könnyen ráépíthető, egyéb vasutak létrejöttére.
Az 1870. XXXI. törvénycikk a Gömöri iparvasutak vonalainak építésére rendelkezett a Bánréve – Feled – Fülek vonal 1971-75 között épült, a Bánréve – Rozsnyó – Dobsina szakasz 187376 időpontok között épült meg. A Feled – Tiszolc vonal 1873-74 között készült, majd ezt kihosszabbították Zólyombrézóig 1896-ra. A Pelsőc – Murány vasút 1891-93 között épült, a
Pelsőc – Nagyszlabos vonal pedig 1894-re lett kész. Ezek a vasutak gyakorlatilag az egész
gömöri iparvidéket elérhetővé tették. Ezeket a vasutakat is a MÁV építette, amelynek létrehozását anyagilag a helyi vállalkozók is nagyban támogatták.
Nem volt ez másként az ózdvidéki területen sem.
1843. szeptember 6-án a Gömör megyei Hosszúréten összejöttek az akkori vastermelők, és itt vetődött fel egy új vasfinomító gyár létesítésének a gondolata a tervezett vasutak
építéséhez. Ez alapozta meg az Ózdi Vasgyár létrehozását. A mai divatos szóval való „hatástanulmány‖ készítésekor, a gyárat nem Ózdra, a későbbi helyére, hanem Sajópüspöki mellé, a
Sajó völgyében kívánták megépíteni, csak később döntöttek másként és Ózdon épült a gyár!
A kohászati alapanyagokat (vasérc, ötvözők, ásványok…) nagy távolságokról kellett Ózdra
szállítani! A gyár a vasfinomításhoz a szenet az Ózd környéki széntelepekből kívánta felhasználni, ezért aztán sorra nyitotta a szénbányákat is. Jóval a gyár ide telepítése előtt, már 1834ben a Felső-Magyarországi Kőszénbánya Kutató és Művelő Részvényes Egyesület, Gr. Andrássy Gyula vezetésével elkezdte a szénkutatásokat Sajóvárkony és Csokva térségében. 1835ben indult a Sajóvárkony szénbányászat, a Sajóvárkonyi Kőszénbánya Társaság által. 1840ben Ózdon a Ladány völgyben nyílt a Sándor bánya, amely később a vasművelők kezébe
ment át. 1841-ben a bánszállási területen a Bánszállás I. és II. tárók megnyíltak. Később sokáig a bánszállási terület a gyár fő szénbázisa.
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1847 évben kezdett el termelni a vasmű, amely a bányászatra alapvető hatással bírt.
1851-ben már a borsodnádasdi szénbányászat is elkezdődött. Először három bánya működik.
Ferenc, Borbála, Gizella tárók. Majd István, Alsó-, és Felső-Berta tárók.
1852-ben a vasművelő társaság megszerezte a Nádasd, Sajóvárkony, Hódoscsépány, Karu,
Arló területek szénbányászati jogait is. 1852. az arlói szénbányászat kezdete, táróműveléssel.
1854-ben Somsályon is indult a szénbányászat a Biliz gödörben. 1858 előtt a RIMA négy
bányájában összesen már 150 bányász dolgozott. 1861-ben a Sajóvárkonyi Kőszénbánya Társaság átadja bányáját a Rimamurányvölgyi Vasművelő Egyesületnek. Ez után sorra nyíltak a
bányák, ahogy azt a vasgyár, a bányák kimerülése, vagy elszerencsétlenedése indokolta. Nem
utolsó szempont volt természetesen a gazdaságosság kérdése, amelyet ekkoriban, vasút hiányában, a fogatolt szállítás erősen
rontott és kiszámíthatatlanná is tett.
(Akit a bányászati események részleteiben is érdeklik, az ózdvidéki szénbányászatról az adatokat részletesen
megtalálhatja.)36
A
szénbányák
csak a gyár, hanem a vasutak részére
is szállítottak már szenet és ez később a saját vasútüzem idejében még
fokozottabban érvényesült.
Az ózdi szénmedence37

Az ózdi gyáron belüli első
vasúti szállítás érdekében, 1861-ben,
ló-vontatású
vasutat
létesítettek
Karu-bánya és a Hengerlőgyár között. Lóval vontatták fel Karuig az üres kocsikat, s mivel a pálya, lejtős volt, megrakva, fékezve engedték le a szénnel rakott kocsikat.
1864. évben kezdett el termelni a Nádasdi Lemezgyár, ez szintén nagy lendületet
adott a bányászati fejlesztéseknek, viszont szintén igényelte a nagyteljesítményű szállítási
módot.
Az ország időközben már a vasútépítés lázában égett. Egyre több és több vas-, majd
acélsínt, hengerelt árut, lemezt igényelt az ipar. Erre csak egy példa: az ózdi gyár is készített a
MÁV igényeire vasúti sínt, először az Erdélyi Vasutak számára, majd a MÁV-nak. Amennyiben feltételezzük, hogy az Ózdon legyártott sín folyóméter tömege az akkoriban alkalmazott,
23,6kg lehetett, akkor ez a hengerelt mennyiség 1867-ben 94 900 m (2 240 tonna), 1868-ban
pedig 158 900 m (3 750 tonna). Ebből pedig 47,4, illetve 79,5 km vasutat lehetett építeni.
Az ózdi vasgyár megközelítése, szállítása érdekében a Rimamurányvölgyi
Vasműegylet tervbe vette a Bánréve - Ózd - Nádasd (a mai Borsodnádasd) közötti 1000 mmes nyomtávolságú gőzmozdonyvasút megépítését. Az 1852-ben létesült Rimamurányvölgyi
36
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Izsó István dr.
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Vasműegyletet később összevonták a Salgótarjáni Vasfinomító Társulattal, amely 1868-ban
alakult. Így jött létre 1881-ben a Rimamamurány – Salgótarján Vasmű RT (RMST), a népnyelvben a „RIMA‖. A Rimamurányi Vasműegylet érdekei az 1870. XXXII. törvénycikkben
érvényesültek, amely rendelkezett a Bánréve - nádasdi vasútvonal megépítéséről. Ennek viszont tervezését, építését és üzemeltetését is saját hatáskörükben kellett elvégezni, azaz helyi
érdekű vasútként kezelték.
„[…] Az engedélyesek, u. m. a rima-murányvölgyi vasmű-egylet jogot nyernek egy, a
magyar királyi állampálya bánrévei állomásából kiinduló s Czenteren, Ózdon és Arlón át
Nádasdra vezetendő mozdonyvasit, valamint a Czenter s Ózd községektől a czenteri és a karui
kőszénbányaművekhez vezetendő szárnyvonalak építésére és üzletére; mely vasút szárnyvonalai közhasználatra ugyan, de egyelőre csupán teherszállitásra szolgálandnak, s ennélfogva
csakis az áruforgalomnak megfelelő berendezést nyerhetnek. […]
[…] A vágány szélessége egy méternél keskenyebb nem lehet. A sinek folyó méterenként 25 azaz folyó bécsi lábanként 7.9 vámfontnál könnyebbek nem lehetnek.38 A felépitmény
szerkezetét s anyagát illető minden más intézkedések a részlettervek előterjesztése alkalmával
fognak megállapittatni. [...]
„[…] a) a vonatok a közmunka- és közlekedési ministerium által helybenhagyott menetrend szerint közlekedhetnek;
b) minden ut-átjárónál levő intőtáblán a közönség miheztartása végett felirandó, hogy
mily időben halad el vonat. A korlát nélküli ut-átjárók előtt a mozdonyvezető a gőz-síppal
füttyenteni tartozik;
c) a pálya addig, mig azon a mostani két vonatnál több nem közlekedik, a felvigyázó
személyzet által naponta legalább egyszer megvizsgálandó.
Látogatottabb ut-átjárások, valamint a vasutnak mindazon pontjai, hol a közlekedés
veszélylyel járhat, minden egyes vonat elhaladása előtt megtekintendők;
d) egyes vonatokban a bánréve-arlói vonalrészen csak 40, az arló-nádasdi vonalrészen pedig csak 20 tengelynek szabad lennie;
e) minden vonatnál, a mozdonynak fékét nem számitva, annyi féket kell alkalmazni és
személyzettel ellátni, hogy a bánréve-ózdi vonalon minden 8-dik, az ózd-nádasdi vonalrészen
pedig minden negyedik fékezhető legyen;
f) a személykocsik a vonat utolsó harmadába sorozandók.
Ha a közönséges teher hiányában a vonat netán csak személy-kocsikkal indittatnék el,
akkor a mozdony és személykocsik közé legalább is három - lehetőleg - megrakott kocsi
soroztassék;
g) a menetsebesség minden korlát nélküli ut-átjárónál annyira mérséklendő, hogy a
vonat 50 méter távolságban megállitható legyen.
4. § Az engedélyes rima-murányvölgyi vasműegylet egyrészt az engedélyokmány 1. §-a
értelmében előállitandó s Ózd és Czenter községektől a czenteri és karui kőszénbányaművekhez vezetendő szárnyvonalak kiépitésének kötelezettsége, másrészt a vasut késedelmes
befejezéséből folyó jogkövetkezmények alól fölmentetik […]‖
38

1 vámfont = 0,5 kg. Ebből adódik, hogy a síneknek 12,5 kg/m fajlagos tömegnél nagyobbaknak kellett lenniük. Ezt a Rima-Murányvölgyi Vasmű Egylet az általa gyártott 14 kg/m sínekkel oldotta meg. (RZ)
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[…] A magyar kir. állam-vasút bánrévei csatlakozási állomásán kívül legalább 4 állomás lesz előállítandó.39
Az engedélyezett pálya Bánrévén a magy. kir. államvasúttal közös pályaudvarral birand,
melynek közös használata s az engedélyezett pálya czéljaira leendő berendezése iránt a
kormánynyal külön egyezmény lesz kötendő, a bánrévei állomás közhasználatáért fizetendő
járadék az üzletszámlába felvétethetik, a mondott állomás netaláni nagyobbitásának költségei
azonban az építési tőkéből fedezendők […]
[…] Az egyes vonatoknál alkalmazható tengelyek száma, valamint a dörzsfékek száma s azoknak az egyes vonatokban leendő felosztása iránt a közmunka- és közlekedési minister fog intézkedni.
A menetrend szerinti vonatsebesség a nyilt pályán középszámitással óránkint 2, a megengedhető legnagyobb sebesség pedig óránkint legfeljebb 3 mértföldre határoztatik.
Ha a vonat élén vontató-mozdony van alkalmazva, ezen esetben a vonat tolása is megengedtetik.
Ha a szükség ugy kivánja, ugyszintén az indóházakban s a munkavonatoknál is, a vonatok
tolása akkor is megengedtetik, ha élükön vezető mozdony nincs alkalmazva. Ily esetben azonban a nyilt pályán csakis óránkénti 1 mértföld sebességgel szabad járni, s a vonat élén levő
kocsiba jelző kürttel ellátott kalauz állitandó.40
A menetrend szerinti vonatoknál is megengedtetik, hogy a szerkocsi a mozdony előtt menjen
[…]‖
„[…] A bánréve-nádasdi vasút engedélyese feljogosittatik, hogy az esetre, ha a vasutat személyforgalomra is berendezi - a szállitandó személyektől a forgalomban levő többi
vasút menetdíjával megegyezőleg, azonban az ezüstpótlék kivételével, személy- s
kilométerenkint
az I. osztályban
0. 05 frt.
a II osztályban
0. 035 frt.
a III. osztályban
0. 025 frt.
a IV. osztályban
0. 015 frt.
vitelbért szedhessen.
Feljogosittatik továbbá, hogy a személyközlekedést egyelőre csupán III. és a
katonaszállitásra előirt kellékekkel ellátandó IV. osztályu kocsikkal közvetithesse.[...]‖
Bánréve és Ózd között, az 1870-es építési kezdés után, 1872. november 1-én indult a
forgalom. A pályaszakasz hossza 11,4 km volt. A felépítményt a Rimamurányvölgyi Vasműben gyártott, 14 kg/m tömegű sínekből fektették. A Sajó felett 15 nyílású, 84 m hosszú faszerkezetű hidat, a Hangony patak felett ötnyílású, 24,75 m hosszú, ugyancsak faszerkezetű
hidat építettek. A pálya nyomtávja a tervezettek szerint 1000 mm volt. E módon a gyár közvetlen vasúti kapcsolatba került a Miskolc – Bánréve, a Bánréve– Feled – Fülek vasútvonalon
a gömöri vaskohászattal, az alapanyaggal és a félkész- késztermékek szállítása is megoldódott. Volt viszont egy jelentős hátrány, mégpedig az, hogy Bánrévén a nyomtáv miatti eltérés
miatt hihetetlen mennyiségű árut kellett átrakodni!
39

Bánréve-Center-Ózd-Arló-Nádasd.
A sebesség bécsi mérföldből van megadva. 1 bécsi mérföld = 7585,92 m. Azaz a vonatok az előzőeknek megfelelően 7,6, 15 ,2 és 22,8 km/h sebességgel közlekedhettek. (RZ)
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A bánszállási bányákat a vasútépítéssel egy időben, bányavasúttal csatlakoztatták a
Bánréve – Ózd vasútra.

Bánréve – Ózd – Nádasd vasút41

A vasúton a vontatást az Rimamurányvölgyi
Vasmű Egylet két gőzmozdonya az „Ózd‖ és a „Nádasd‖ végezték. A mozdonyok C-n2 elrendezéssel, 25
km/h legnagyobb sebességgel bírtak. A Sigl Bécsújhely gyártmányai voltak, 1870-ben építették ezeket.
Később az „Ózd‖ a 8. a „Nádasd‖ a 10. pályaszámot
kapták. Ez után még számos más típusú gőzmozdony,
dízelmozdony is csatlakozott ezekhez, de a pályának
a Bánréve – Ózd közötti szakasz normál nyomtávra
való átépítése után, ezek már csak az Ózd - Nadasd
vonalon közlekedtek.
RMST „arany” részvény,
1000 dollár!

A Rimamurányvölgyi Vasmű Egylet igényeinek az
1000 mm nyomtávú vasút rövidesen már nem felelt
41
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meg, ezért kezdeményezték a Bánréve-Ózd közötti 11,4 km-es pályaszakasz, másodrendű
vasútként, normál nyomtávra való átépítését, amely szintén saját beruházásukban valósult
meg.42 Az átépítés megtörtént, és 1887. július 20-án adták át a normál nyomtávolságú vonalat.
A 2-5 ezrelékes pályába "i" és "c" rendszerű síneket építettek be.
Ugyanezt a szakaszt 1916-ban elsőrendűvé építették át. A vasútvonal kezelését és a
vontatási feladatokat továbbra is a vasgyár oldotta meg. A normál nyomtávú átépítés után már
azonban a vasgyár XII. osztályú mozdonyai (ezek később MÁV 377. sorozat) vontatták a szerelvényeket.
A MÁV, a HÉV vonalak államosításakor, 1922-ben vette át saját kezelésébe az Ózd –
Bánréve vonalszakaszt. A gyári belső vasút és a salak kiszállítására létesített, normál nyomtávú fogaskerekű vasút, a gyár megszűnéséig a saját kezelésükben volt.
1873. március 10-én történt az Ózd - Nádasd szakasz forgalomba helyezése. A Bánréve – Ózd vonalat, Ózd és Nádasd (mai nevén Borsodnádasd) között, egy 16,3 km hosszú iparvágánnyal egészítették ki. Ennek a nyomtávja is 1000 mm volt.
A vasút környezetében levő bányák Járdánháza, Somsály, Arló, Nádasd, fokozatosan
csatlakoztak szárnyvonalként a Bánréve – Ózd – Nádasd vonalra. Természetesen ehhez kapcsolódott az ózdi vasgyár saját – belső – iparvasútja is, hiszen a gyáron belüli anyagszállításra
is csakhamar vasútüzemet létesítettek.
A vasútvonal üzemeltetését a tulajdonos Rimamurányvölgyi Vasmű Egylet végezte.
Kezdetben a vasúton – a törvény szerint – csak teherszállítás folyt. A személyszállítást későbbi időpontban kezdődött el, az 1876. évi X. törvénycikkben foglalt feltételek megteremtése
után.
Bányászati kronológia, amely a vasgyár működése mellett a Bánréve – Ózd – Nádasd
vasútvonal létét biztosította.43
Év44
1730
előtt
1810 22
1834
1835
1840
1841
1847
1851
42

Téma, történés

Hely
Ózd-Borsod
Királd, Farkaslyuk, Sajókazinc,
Tardona, Diósgyőr, Szendrő,
Sajókaza, Nádasd, Ózd, Center,
Parasznya, Kápolna,
Sajóvárkony, Csokva, Sajógalgóc
Sajóvárkony
Ózd, Ladány völgy
Bánszállás
Ózd
Borsodnádasd

A különféle településeken talált szénkibúvások –ebből jó sok volt –
műveléséről nem igazán maradtak fenn, hitelt érdemlő adatok.
Szénbánya létesítések
Felső-Magyarországi Kőszénbánya Kutató és Művelő Részvényes
Egyesület. Gr. Andrássy Gyula
Szénbányászat megindulása, Sajóvárkonyi Kőszénbánya Társaság.
Sándor bánya is vasművelők kezébe megy át.
Bánszállás I. és II. tárók nyitása.
A vasmű elindulás, amely a bányászatra alapvető hatással bírt.
Szénbányászat megindulása, 3 bánya működik. Ferenc, Borbála,

Nagy valószínűséggel nem csak a szállítási teljesítmény volt kicsi, hanem a nagymennyiségű anyag bánrévei
átrakodása is tetemes időt és költséget emésztett.
43
Rónaföldi Zoltán: Kronológia. A borsodi és ózdvidéki szénbányászat fontosabb eseményei, évszámai
http://users.atw.hu/rzterv/konyvek/Kronologia Borsodi es Ozdvideki banyaszat.pdf
44
Az évszám néhány helyen csak hozzávetőleges értékű, mivel nem igazán lehet a pontos dátumot megállapítani.
Ezt adott esetben kérdőjellel jelöltük. (RZ)
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1852
1852
1852
1854
1858
előtt

Gömör és Ózd vidéke
Nádasd, Sajóvárkony, Hódoscsépány, Karu, Arló
Arló
Somsály
Ózdvidék

1860

Nádasd

1860
1860

Somsály
Karu (Ózd)

1861

Sajóvárkony

1863

Arló

1864

Borsodnádasd

1864

Borsodnádasd

1864

Diósgyőr

1866

Ózd

1870

Bánszállás

1870
1870

Járdánháza
Sajóvárkony

1871

Miskolc-Bánréve

1871

Bánréve-Ózd

187175

Bánréve - Fülek

1872

Bánréve-Ózd

1872
187273

Borsodnádasd

1873

Ózd-Nádasd

1879

Sajóvárkony

1881
1882

Ózd
Borsodnádasd

1882

Járdánháza

1885

Járdánháza

1887

Bánréve-Ózd

1887
1887
1890

Járdánháza
Arló
Járdánháza - Mocsolyás

1890

Somsály

1890

Bánszállás

Ózd-Borsodnádasd

Gizella tárók. István, majd Alsó-, és Felső-Berta tárók.
Rimamurányvölgyi Vasművelő Egyesület létrejötte
Az előző társaság megszerzi ezen területek szénbányászati jogait
A szénbányászat kezdete, táróműveléssel.
Szénbányászat megindulása a Biliz gödörben.
A RIMA négy bányájában összesen 150 bányász dolgozott.
„Porosz lakótelep‖ építése, mint neve is mutatja valószínűleg német munkásoknak.
Osgyáni táró nyitása.
Bányászlakások építése.
A Sajóvárkonyi Kőszénbánya Társaság átadja bányáját a
Rimamurányvölgyi Vasművelő Egyesületnek. Sándor bánya.
Az arlói táró hegycsuszamlás miatt megsemmisült.
A lemezgyár indulása, amely szintén nagy lendületet adott a bányászati fejlesztéseknek.
A lemezgyár ellátására István bánya, az Alsó, és Felső Berta tárók.
A diósgyőri vasgyár az ózdival szemben hátrányban van, mert ott
már „szénnel finomítják‖ a vasat.
Bányamunkások sztrájkja.
Rimamurányvölgyi Vasművelő Egyesület bányanyitása két táróval.
Az ózdi vasgyár legfontosabb bányája lett. Iparvágány a vasútig.
Bányászlakások építése.
Bányászlakások építése.
Megnyílt a Miskolc-Bánréve vasút a Sajó völgyében 45,5 km
hosszban. Ez az itteni bányászatra igen nagy hatással bírt! Elsőre
viszont csak másodrendű vasúti pályaként építették meg költségvetési okokból.
1000 mm nyomtávú vasút építését az RMST saját kivitelezésében
és kezelésében, elkezdte.
Megépül az első Gömöri Vasút. Innen már a Fülek – Losonc –
Salgótarján vonalon, Hatvanon át egészen Pestig lehet árut szállítani. E vasútra a gömöri ipar- és bányavidék számos szárnyvonala
csatlakozik majd.
1000 mm nyomtávú vasút megépült az RMST saját kivitelezésében
és kezelésében. Egyelőre csak teherforgalomra.
Gusztáv akna építése.
1000 mm-es vasút kiépítése, amelyre a környező bányák is rácsatlakoztak. Teher- és személyszállítás is.
Kihosszabbították az 1000 mm-es vasutat Ózdtól Nádasdig. (16
km)
A Rimamurányvölgyi Vasművelő Egyesület Sándor bánya bezárása.
Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű Rt létrejötte.
Gusztáv akna és a korábbi tárók kimerültek.
Szénbányászat megindulása, a borsodnádasdi bányák kimerülése
után. Az első táró kihajtása.
Csurgói táró megnyitása.
1000 mm nyomtávú vasutat átépítették normál nyomtávú, másodrendű vasúttá. A vonal továbbra is az RMST saját kezelésében
maradt, a vontatást is ők végezték. A pálya kapacitása jelentősen
megnőtt. Az Ózd – Nádasd szakasz megmaradt 1000 mm nyomtávolságúnak.
Vajács táró megnyitása.
Újabb tárót nyitottak a hegyomlással tönkrement helyett.
Főszállító akna lemélyítése. Gőzgépes meghajtás!
Rimamurányvölgyi Vasművelő Egyesület. Két bánya nyitása, Új,
és Erzsébet tárók.
Rimamurányvölgyi Vasművelő Egyesület Cséptelek völgyi bánya.
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1890
1892

Bánszállás
Ózd

1899

Somsály

1899

Királd, Járdánháza, Borsodnádasd

1899

Somsály

1899

Ózd

1900

Bánszállás

1900

Bánszállás

1902

Somsály

1903
1904
1904
1905
1906
1906
1907
1908
1908
1908

Somsály
Járdánháza
Ózd, Ladány völgy
Somsály
Somsály
Vajács
Bánszállás
Járdánháza
Arló
Somsály

1914

Borsod, Ózdvidék

1915

Járdánháza

1915

Ózd vidék, Borsod

1916

Járdánháza

1916

Bánréve-Ózd

1917

Somsály

1917

Ózdvidék és Borsod

1918
1918

Somsály
Országos

1918

Somsály, Pereces

1918

Borsod - Ózdvidék

1918

Ózdvidék - Borsod

1918

Bánszállás

1919

Somsály

1919

Ózdvidék-Borsod

1922
1923
1925

Bánréve-Ózd
Farkaslyuk
Farkaslyuk

1926

Járdánháza - Mocsolyás

1926
1926

Somsály
Bánszállás

Függőleges akna létesült a Kiskapud felé eső területek művelésére.
Az Emma táró bezárása.
Rimamurányvölgyi Vasművelő Egyesület. szénterületek kiegészítése a csokvaományi és csernelyi mezőkkel. Iparvasút megépítése.
Bányamunkások sztrájkja.
Rimamurányvölgyi Vasművelő Egyesület. szénterületek kiegészítése a csokvaományi és csernelyi mezőkkel. Iparvasút megépítése.
Az Emma táró is vasművelők kezébe megy át.
Rimamurányvölgyi Vasművelő Egyesület két első táróval művelt
területe lefogyott. (Bánszállás I. és II tárók.)
Olvasóegylet megalakulása.
Rimamurányvölgyi Vasművelő Egyesület. Somsály függőleges
akna mélyítése.
Bányászlakások építése.
Sztrájk.
Sándor bánya kimerült.
Olvasóegylet megalakulása.
Sztrájk.
Olvasóegylet megalakulása.
Az országos sztrájkhoz csak a Bánszállásiak csatlakoztak.
Sztrájk.
Új lejtősakna nyílt.
1 hónapos sztrájk, eredmény nélkül.
A bevonulások miatt a bányászcsaládok mintegy 20 %-a kereső
nélkül maradt! Csökkentették a fejadagokat, a napi munkaidő 12
óra lett. A bányák katonai felügyelet alá kerültek.
Sztrájk, katonai erővel – tekintettel a háborús viszonyokra – rövid
úton letörik.
Az RMST és a Borsodi Szénbányák Rt elkezdte a hadba vonultak
családjainak segélyezését és külön a gyermeksegélyezést.
A korábbi bányák kimerültek. Bányászat az új Mocsolyási aknából.
A kohászati és bányászati szállítási igények miatt a pályát elsőrendűre átépítették.
A háború miatti élelemhiány, az infláció és az egyéb veszteségekre
tekintettel 40 % háborús és 40 %-os drágasági pótlékot harcoltak
ki.
Az orosz front hadifoglyai hazatérnek és minden bányatelepen
elkezdik a szervezkedést.
Somsályfői segédtáró kihajtása.
Az I.világháború vége, forradalom.
Az első bányász szakszervezet Ózdvidéken és Borsodban.
Somsályon sztrájk, majd csendőrsortűz, két halott, húsz sebesült.
Majus 1. megünneplése munkabeszüntetéssel. A karhatalom és a
katonaság különleges intézkedéseket hozott az esetleges rendzavarásokra.
Az „őszirózsás forradalom‖ idején a bányavidékeken zavargások.
Ezt még a forradalom kiküldöttjei is csak nehezen csillapítják.
Szénbányászat ideiglenes megszűnése, folytatás 1926-ban.
Rimamurányvölgyi Vasművelő Egyesület két bányája, Új, és Erzsébet tárók kimerültek.
A Tanácsköztársaság idején mindenhol megválasztják a munkástanácsokat.
Az RMST tulajdonú vasútvonalat a MÁV államosította
Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű Rt. A X. táró kimerült.
Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű Rt. A IX. táró is kimerült.
Főszállító akna és területének kimerülése, az 1960-as évekig a
lemezgyári vízellátást viszont innen biztosították.
Somsályfői főtáróról való termelés.
Szénbányászat újraindítása Kiskapud térségében, Péch Antal táró.
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1927
1930

Bánszállás
Arló

1930

Somsály

1930
1937
1938
1940
1946
1946
1947
1947
1947

Somsály
Somsály
Somsály
Borsodnádasd
Ózd
Bánszállás
Arló
Arló
Somsály

1950

Borsodnádasd

1951

Borsodnádasd

1951

Somsály

1951

Ózdvidék - Borsod

1951

Ózd - Bolyok

19511956
195154
1952
1952
1953

Ózdvidék-Borsod

1954

Ózd-Bánszállás

1956
1957
195962

Somsály
Bánszállás

1961

Ózd - Miskolc

1965

Somsály

1966
1966

Borsodnádasd
Ózdvidék

1966

Ózd

1966

Ózd

19661990
1968

Nyugat-Borsod
Nyugat-Borsod
Ózd
Ózd

Nyugat-Borsod

Borsod-Ózdvidék
Borsodnádasd-Egercsehi

1968

Borsodnádasd

1971

Ózdvidék - Borsod

1972

Somsály

Függőleges akna a Kiskapud felé eső területek művelésére, bezárt.
Benéte bánya kinyitott.
Bányamentő csapat 10 fővel, 10 darab Drager1924 légzőkészülékkel.
145 munkást szabadságoltak határozatlan időre.
Az első bányabeli telefonhálózat itt épült ki.
Két benzinüzemű, Obrusel bányamozdony állt munkába.
Bató akna nyitása.
Ózdi Szénbányák Nemzeti Vállalat megalakulása.
Béke táró indítása.
Az Új táró is befejezte a bányaművelést.
Benéte bánya bezárt.
Akna betömedékelés.
A kis bányákat vasúttal kötötték össze, amely csak így juthatott el
gazdaságosan a felhasználóig. 8,6 km őszhosszban, az Y alakú
Tamás és Hasznosi alagutakon keresztül.
Karácsonylova (Zsóberki-) táró, a Reménység lejtősakna, Bánberki
I táró, Hasznosi lejtősakna, Bánberki V. lejtősakna megnyitása.
Központi Bányamentő Állomás 10 darab Drager1924 légzőkészülékkel.
23 + 67 fő kiképzésével központi bánymentő állomások kerültek
kialakításra.
A somsályi bánya osztályozóműve a jelenlegi ózdi városközpont
helyén felépült. (Bolyoki osztályozó)
Kazincbarcika, Ormosbánya, Szeles akna, Tólápa, KÖMI táborok.
Gépesítési kísérletek: Farkaslyuk magyar olajhidraulikus fejtésbiztosító pajzs, gyakorlatilag eredménytelenül.
Ózdvidéki Szénbányászati Tröszt, Ózd, majd Putnok. (10 bánya)
Farkaslyukon létrejött a Bányafa Készletező Vállalat.
Farkaslyukon létrejött az Anyagellátó Vállalat.
Farkaslyukon maradt az Anyagellátó Vállalat gépjavítási, gépészeti, beruházási tevékenysége. Bánszállásra került az anyaggazdálkodás és raktár, a járművek és ezek javítása.
Központi Bányamentő Állomás állandó ügyelet bevezetése.
Béke táró zárása.
F-5 vágathajtógépekkel való vágathajtás: Somsály, Farkaslyuk,
Borsodnádasd, Egercsehi.
Mindkét borsodi szénbánya vállalatnál bevezetik a CO szűrős menekülő készülékeket. Ekkortól kötelező a védősisak és a kesztyű
általános viselése bányában.
A medence első függőszékes (lanovka) személyszállító rendszere
itt létesült.
Bató akna bezárása.
Az ózdvidéki bányák rekordéve: 1 443 000 tonna termeléssel.
A szénbányászati leépítések miatt kooperációs gyártási tevékenység (ELCO), a Villamos Berendezések és Készülékek Gyárával.
(Somsály, Farkaslyuk, Kirád)
Befejezte a működését a bányaipari technikum kihelyezett, levelező tagozata.
A marótárcsás jövesztés teljes elterjedése, KB-125Z, KBR, KS1K,GS-68, EW-170L, EDW-340L.
Borsodnádasd és Egercsehi összevonásra került.
A Hasznosi lejtősaknában is megépítik a függőszékes személyszállító rendszert.
3+2 típusú, keretes Dobson fejtésbiztosító berendezések selejtezése, részben az elhasználódás, részben az anyag utánpótlási problémák miatt..
Szénbányászat megszűnése, a főtáró bezárásával., de ez már a
farkaslyuki üzem részeként.
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1974

Miskolc-Putnok

1974

Bánszállás-Kazincbarcika

1975

Ózd

1975

Ózd

1977

Borsodnádasd

1977

Borsodi Szénbányák

1985

Borsod

A Borsodi és az Ózdvidéki Bányák egyesülése, Borsodi Szénbányák néven.
A bánszállási anyagraktár és gépjármű bázis a Központi Bányagépjavítóba költözött.
A korábbi kooperációs gyártásokat a szénbányák visszaadja a Villamos Berendezés és Készülékek Üzemnek.
A Farkaslyuki Bányaüzem része lett az ottani központ gépjavító és
gyártó üzem.
A szénbányászat befejezése.
A jelzett időpontban a következő bányák voltak: Lyukóbánya,
Tervtáró, Szeles I, Edelény IV, Albert I, Rudolf IV, Ormos VII,
Ella, Feketevölgy I, és II, Berente (bezárás alatt), Putnok, Királd,
Farkaslyuk, Egercsehi, Borsodnádasd (bezárás alatt).
Újabb bányászlakás építési akció. Miskolcon, Kazincbarcikán,
Ózdon és Putnokon összesen 1113 lakás épült fel.

Az Ózd-Nádasd vonalszakasz megmaradt 1000 mm-es nyomtávolságúnak egészen a
megszűnéséig, amely 1992-ben következett be. E vidéken ez a vasút a személyközlekedésben
is meghatározó volt évtizedeken át és biztosította a munkába járást mind a gyárba, mind a
bányákhoz.
Vonal
Arlói szárnyvonal
Bánszállási sikló
Bánszállási vonal
Bató-bánya vonala
Borsodnádasd, szénbánya
Borsodnádasdi kiágazás
Fővonal
Mocsolyási szárnyvonal

 Arlói szárnyvonal

Állapot jelenleg
Megszűnt
Megszűnt
Megszűnt
Megszűnt
Megszűnt
Megszűnt
Megszűnt
Megszűnt

Hossz
(km)
3,3
0,7
1,2
1,1
0,6
0,2
27,7
2,8
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1852-ben létrejött a Rimamurányvölgyi Vasművelő Egyesület, amely még ebben az
évben megszerezte a Nádasd, Sajóvárkony, Hódoscsépány, Karu, Arló területek bányászati
jogait.
Arlóban 1852-ben el is kezdődött a szénbányászat. 1863-ben – hegycsuszamlás miatt – az
arlói táró teljesen beomlott. Ezt 1887-ban nyitották újra. 1908-ban nyitottak még újabb bányát.
Az 1930-ban létesített Benétei üzem, Arló község határában volt, a benétei völgyben.
Ezt a rakodóval egy 460 m hosszú külsikló kötötte össze. A szállítás a tárnákban lóval történt.
Benéte bányán szénosztályozó
nincs, a termelt szenet vegyesen
döntik és ugyancsak az Ózd –
Nádasd iparvasúton szállítják az
ózdi és a borsodnádasdi gyárba.
Az arlói bányákat véglegesen 1947-ben zárták be.
Vasúti áteresz építése,
1930-as évek, Ózd és Arló
közötti vonalon45

 Bánszállási szárnyvonalak
1841-ben nyitották az első bányákat I. és II. táró néven.
1870-ben a Rimamurányvölgyi Vasművelő Egyesület bányanyitása két táróval. Bánszállás az ózdi vasgyár legfontosabb bányája lett. Iparvágány épült ki az Ózd – Bánréve vasútig.
1890-ben megépült a Rimamurányvölgyi Vasművelő Egyesület Cséptelek völgyi bányája.
 Bató bánya szárnyvonal
Nádasdon (Borsodnádasd) a Bató akna nyitása 1840-ben, a bánya különféle termelési
nagyságban 1960-ig működött!
 Borsodnádasdi szárnyvonal
1851-ben indult el a szénbányászat, 3 bánya működik. Ferenc, Borbála, Gizella tárók.
1864 a lemezgyár indításának időpontja. Ugyanekkor a gyár ellátására indultak a lemezgyár ellátására István bánya, az Alsó, és Felső Berta tárók
1872-ben nyílt a Gusztáv akna.
1950-ben a Borsodnádasdon működő kis bányákat vasúttal kötötték össze, 8,6 km
őszhosszban, az Y alakú, Tamás és Hasznosi alagutakon keresztül.
Ekkor már a szén csak így juthatott el gazdaságosan a felhasználóig.
Borsodnádasdon a szénbányászat 1977-ben szűnt meg.
45

id. Rónaföldi Zoltán gyűjteménye. (A Rimamurány Salgótarjáni Vasmű Rt megbízásából a MÁV átépítette ezt
a részt. Balról a harmadik – tiszti sapkában - Bakó György MÁV főpályamester, a nagyapám, aki a bánrévei
pályafenntartási főnökség vezetője volt 1930-1947 között. RZ)
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Borsodnádasd Lemezgyár
munkáslakások 190446

 Mocsolyási szárnyvonal
1890-ben mélyítették a
Járdánháza - Mocsolyás aknát.
A bánya 1926-ra merült ki.
 Somsályi szárnyvonal
A bányászat 1854-ben
indult meg. 1860-ben új bányát nyitnak Osgyáni táró néven. 1890-ben a Rimamurányvölgyi
Vasművelő Egyesület két bányát nyit, Új, és Erzsébet tárók. A széntermelés ütemét az ózdi és
a nádasdi gyár szükséglete határozta meg.
1899-ben a Rimamurányvölgyi Vasművelő Egyesület. a szénterületeket kiegészíti a
csokvaományi és csernelyi mezőkkel. Ekkor épül ki az iparvasúti szárnyvonal is. Először 2,5
km hosszúságban az Erzsébet-táróig. 1902-ben a Rimamurányvölgyi Vasművelő Egyesület
megkezdi a Somsály függőleges akna mélyítését. Ekkor a vasút is a függőleges aknáig
hosszabbodik, később majd egészen Somsályfőig.
1938-ban
két
benzinüzemű,
Obrusel bányamozdony állt munkába.
Somsályon 1972-ben szűnt meg
véglegesen a bányászat.
Hódoscsépány - Somsály
bányarakodó47

Az 1000 mm nyomtávú
iparvasúttal kapcsolatosan összefoglaló anyagokra, amelyből az
üzemelés ideje alatt elvégzett
szállítási feladatok számszerűsíthetők lennének, eddig nem találtam. A bányászatra vonatkozó termelési adatokról van bizonyos adathalmaz, azonban ez sem teljes.
Ennek hiányában is valószínűsíthető azonban, hogy a Bánréve – Ózd vonalszakasz 1872.
november 1 - 1887. július 20. közötti 15 évi üzeme (később már normál nyomtávú), illetve az
Ózd – Nádasd szakasz 1873. március 10 – 1992. között eltelt 119 éve alatt óriási mennyiségű
anyagot és személyt szállított.
Amiért megalkották, azt becsülettel teljesítette!

46
47

Magyar Elektronikus Könyvtár
MEK képkönyvtár
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Az 1000 mm nyomtávú iparvasúton és a hozzá kapcsolódó 600 és 760 mm-es nyomtávú ipari és bányavasutakon közlekedő vasúti járművek a következők voltak.48
Pályaszám
Gyártás
Állapot
? gőzmozdony, 3 tengelyes
Borsodnádasd
16
OZD ..../1923
sorsa ismeretlen
Borsodnádasd
7
OZD 4/1907
Selejt
Sigl Wiener Neustadt. gőzmozdonyok (3 tengelyes)
Borsodnádasd
8
Sigl 1058/1870
kiállítva
Borsodnádasd/Ózd, 102. iskola 9
Sigl 1059/1870
kiállítva
Borsodnádasd
10
Sigl 1060/1870
kiállítva
MÁVAG gőzmozdony, 96 szerkezet
Borsodnádasd
43
Bp 4983/1929
Selejt
Borsodnádasd
12
Bp 4994/1928
Selejt
Borsodnádasd
29
Bp 5682/1951
Selejt
Borsodnádasd
"36"
Bp 5683/1950
Selejt
Borsodnádasd
30
Bp 5685/1951
kiállítva
Borsodnádasd
11
Bp 32/1880
Selejt
Krauss gőzmozdonyok (4 tengelyes)
Borsodnádasd
22
Kr.L 4373/1900
sorsa ismeretlen
Borsodnádasd
21
Kr.L 4428/1900
kiállítva
Borsodnádasd
20
Kr.L 5852/1908
sorsa ismeretlen
Borsodnádasd
19
Kr.L 6751/1909
sorsa ismeretlen
dízelmozdony (2 tengelyes)
Borsodnádasd
42
BbB ..../1...
sorsa ismeretlen
BM 50 bányamozdony
Borsodnádasd
.... 3 /1961
sorsa ismeretlen
Borsodnádasd
.... 33/1961
sorsa ismeretlen
Borsodnádasd
.... 43/1962
sorsa ismeretlen
Borsodnádasd
.... 62/1963
sorsa ismeretlen
Borsodnádasd
.... 77/1965
sorsa ismeretlen
C50 mozdony, külső csapágyas változat (GV 5700 sorozat)
Borsodnádasd
De04-031
Éfm ..../196.
sorsa ismeretlen
LOWA Ms3 dízelmozdony
Borsodnádasd
LOWA ..../1952
sorsa ismeretlen
L 45 H mozdonyok, 1000 mm nyomtáv
Borsodnádasd
L 45 H 01
U23A22186/1974
elment
Borsodnádasd
L 45 H 02
U23A22187/1974
elment
Q típusú villamoskocsiból átépített, kéttengelyes kisvasúti kocsi
Borsodnádasd
1
Sch+H ..../1...
sorsa ismeretlen
Borsodnádasd
2
Sch+H ..../1...
sorsa ismeretlen
Borsodnádasd
3
Sch+H ..../1..
sorsa ismeretlen
Borsodnádasd
4
Sch+H ..../1.. .
sorsa ismeretlen
Borsodnádasd
5
Sch+H ..../1. .
sorsa ismeretlen
Borsodnádasd
6
Sch+H ..../1...
sorsa ismeretlen
Borsodnádasd
7
Sch+H ..../1...
sorsa ismeretlen
Borsodnádasd
8
Sch+H ..../1..
sorsa ismeretlen
Borsodnádasd
9
Sch+H ..../1...
sorsa ismeretlen
Borsodnádasd
10
Sch+H ..../1...
sorsa ismeretlen
Borsodnádasd
11
Sch+H ..../1...
sorsa ismeretlen
Borsodnádasd
12
Sch+H ..../1...
sorsa ismeretlen
Borsodnádasd
13
Sch+H ..../1...
van
Borsodnádasd
14
Sch+H ..../1...
sorsa ismeretlen
Borsodnádasd
15
Sch+H ..../1...
sorsa ismeretlen
Borsodnádasd
16
Sch+H ..../1 ..
sorsa ismeretlen
Borsodnádasd
......
GANZ+H.... ..../1... sorsa ismeretlen
Borsodnádasd
......
GANZ+H.... ..../1... sorsa ismeretlen
Hely
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Borsodnádasd
Borsodnádasd
Borsodnádasd
Borsodnádasd
Borsodnádasd
Borsodnádasd
Borsodnádasd
Borsodnádasd
Borsodnádasd
Borsodnádasd
Borsodnádasd
Borsodnádasd
Borsodnádasd
Borsodnádasd
Borsodnádasd
Borsodnádasd
Borsodnádasd
Borsodnádasd
Borsodnádasd
Borsodnádasd
Borsodnádasd
Borsodnádasd
Borsodnádasd
Borsodnádasd
Borsodnádasd
Borsodnádasd
Borsodnádasd
Borsodnádasd
Borsodnádasd
Borsodnádasd
Borsodnádasd
Borsodnádasd
Borsodnádasd
Borsodnádasd
Borsodnádasd
Borsodnádasd
Borsodnádasd
Borsodnádasd
Borsodnádasd
Borsodnádasd
Borsodnádasd
Borsodnádasd
Borsodnádasd
Borsodnádasd
Borsodnádasd
Borsodnádasd
Borsodnádasd
Borsodnádasd
Borsodnádasd
Borsodnádasd
Borsodnádasd
Borsodnádasd
Borsodnádasd
Borsodnádasd/Ózd, 102. iskola
Borsodnádasd
Borsodnádasd
Borsodnádasd
Borsodnádasd
Borsodnádasd

Borsodnádasdi fedett teherkocsik
Gaz 451
.... ..../1...
Gaz 452
.... ..../1...
Gaz 453
.... ..../1...
Gaz 454
.... ..../1 ..
Gaz 455
.... ..../1
Gaz 456
.... ..../1 .
Gaz 457
.... ..../1...
Gaz 458
.... ..../1...
Gaz 459
.... ..../1...
Gaz 460
... ..../1...
Gaz 464
.... ..../1...
Gaz 465
.... ..../1...
Gaz 468
.... ..../1...
Gaz 469
.... ..../1...
K 201
.... ..../1...
K 202
.... ..../1...
K 203
.... ..../1...
K 204
.... ..../1...
K 205
.... ..../1...
K 206
.... ..../1...
K 207
.... ..../1...
K 208
.... ..../1 ..
K 209
.... ..../1...
K 210
.... ..../1...
K 211
.... ..../1...
K 212
.... ..../1 ..
K 213
.... ..../1...
K 214
.... ..../1...
K 215
.... ..../1...
K 216
.... ..../1...
K 217
.... ..../1...
K 218
.... ..../1...
K 219
.... ..../1...
K 220
.... ..../1...
K 221
.... ..../1...
K 222
.... ..../1...
K 223
.... ..../1...
K 224
.... ..../1...
K 225
.... ..../1...
K 226
.... ..../1 ...
K 227
.... ..../1...
K 228
.... ..../1 ...
K 229
.... ..../1 ..
K 230
.... ..../1...
K 231
.... ..../1...
K 232
.... ..../1...
K 233
.... ..../1...
K 234
.... ..../1...
K 235
.... ..../1...
K 236
.... ..../1...
K 237
.... ..../1...
K 238
.... ..../1...
K 263
.... ..../1...
.... ..../1...
K 239
.... ..../1...
K 240
.... ..../1 ..
K 241
.... ..../1...
K 242
.... ..../1...
K 243
.... ..../1...

sorsa ismeretlen
sorsa ismeretlen
sorsa ismeretlen
sorsa ismeretlen
sorsa ismeretlen
sorsa ismeretlen

sorsa ismeretlen

sorsa ismeretlen
sorsa ismeretlen
sorsa ismeretlen
sorsa ismeretlen
sorsa ismeretlen
van
sorsa ismeretlen
sorsa ismeretlen
sorsa ismeretlen
sorsa ismeretlen
van
sorsa ismeretlen
sorsa ismeretlen
sorsa ismeretlen
sorsa ismeretlen
sorsa ismeretlen
sorsa ismeretlen
sorsa ismeretlen
sorsa ismeretlen
sorsa ismeretlen
sorsa ismeretlen
sorsa ismeretlen
sorsa ismeretlen
van
sorsa ismeretlen
sorsa ismeretlen
sorsa ismeretlen
sorsa ismeretlen
sorsa ismeretlen
sorsa ismeretlen
van
sorsa ismeretlen
van
sorsa ismeretlen
sorsa ismeretlen
sorsa ismeretlen
sorsa ismeretlen
van
sorsa ismeretlen
kiállítva
sorsa ismeretlen
sorsa ismeretlen
sorsa ismeretlen
sorsa ismeretlen
sorsa ismeretlen
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Borsodnádasd
Borsodnádasd
Borsodnádasd
Borsodnádasd
Borsodnádasd
Borsodnádasd
Borsodnádasd
Borsodnádasd
Borsodnádasd
Borsodnádasd
Borsodnádasd
Borsodnádasd
Borsodnádasd
Borsodnádasd
Borsodnádasd
Borsodnádasd
Borsodnádasd
Borsodnádasd
Borsodnádasd
Borsodnádasd
Borsodnádasd
Borsodnádasd
Borsodnádasd
Borsodnádasd
Borsodnádasd
Borsodnádasd
Borsodnádasd
Borsodnádasd
Borsodnádasd
Borsodnádasd
Borsodnádasd
Borsodnádasd
Borsodnádasd
Borsodnádasd
Borsodnádasd
Borsodnádasd
Borsodnádasd
Borsodnádasd
Borsodnádasd
Borsodnádasd
Borsodnádasd
Borsodnádasd
Borsodnádasd
Borsodnádasd
Borsodnádasd
Borsodnádasd
Borsodnádasd
Borsodnádasd
Borsodnádasd
Borsodnádasd
Borsodnádasd
Borsodnádasd
Borsodnádasd
Borsodnádasd
Borsodnádasd
Borsodnádasd
Borsodnádasd

K 244
K 245
K 246
K 259
K 260
K 257
K 258
Kaz 464

.... ..../1...
.... ..../1...
.... ..../1...
.... ..../1...
.... ..../1 ...
.... ..../1...
.... ..../1...
.... ..../1...
.... ..../1
.... ..../1...
.... ..../1...
pőrekocsi (2 tengelyes)
.... ..../1 ..
.... ..../1...
.... ..../1...
.... ..../1...
.... ..../1...
.... ..../1...
.... ..../1...
.... ..../1...
.... ..../1...
.... ..../1...
NáP 306
.... ..../1...
Borsodnádasdi pőrekocsik
NáP 421
.... ..../1...
NáP 422
.... ..../1...
NáP 423
.... ..../1...
NáP 424
.... ..../1...
NáP 425
.... ..../1...
NáP 426
.... ..../1...
NáP 427
.... ..../1...
NáP 428
.... ..../1...
NáP 429
.... ..../1...
NáP 430
.... ..../1...
NáP 431
.... ..../1...
NáP 432
.... ..../1...
NáP 433
.... ..../1...
NáP 434
.... ..../1...
NáP 435
.... ..../1...
NáP 436
.... ..../1...
NáP 461
.... ..../1...
NáP 437
.... ..../1...
NáP 438
.... ..../1...
NáP 439
.... ..../1...
NáP 440
.... ..../1...
NáP 441
.... ..../1...
NáP 442
.... ..../1...
NáP 443
.... ..../1...
NáP 444
.... ..../1...
NáP 445
.... ..../1...
NáP 446
.... ..../1...
NáP 447
.... ..../1...
NáP 448
.... ..../1...
NáP 449
.... ..../1...
NáP 450
.... ..../1...
NáP 470
.... ..../1 ..
NáP 471
.... ..../1...
NáP 472
.... ..../1...
tartálykocsi (3 tengelyes)
BNL 301
.... ..../1...

sorsa ismeretlen
sorsa ismeretlen
sorsa ismeretlen
sorsa ismeretlen
sorsa ismeretlen
sorsa ismeretlen
sorsa ismeretlen
sorsa ismeretlen
van
van
van
van
van
van
van
van
van
van
van
van
van
sorsa ismeretlen
sorsa ismeretlen
sorsa ismeretlen
sorsa ismeretlen
sorsa ismeretlen
sorsa ismeretlen
sorsa ismeretlen
sorsa ismeretlen
sorsa ismeretlen
sorsa ismeretlen
sorsa ismeretlen
sorsa ismeretlen
sorsa ismeretlen
sorsa ismeretlen
sorsa ismeretlen
sorsa ismeretlen
sorsa ismeretlen
sorsa ismeretlen
sorsa ismeretlen
sorsa ismeretlen
sorsa ismeretlen
sorsa ismeretlen
sorsa ismeretlen
sorsa ismeretlen
sorsa ismeretlen
sorsa ismeretlen
sorsa ismeretlen
sorsa ismeretlen
sorsa ismeretlen
sorsa ismeretlen
sorsa ismeretlen
sorsa ismeretlen
sorsa ismeretlen
sorsa ismeretlen
sorsa ismeretlen
sorsa ismeretlen
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Borsodnádasd
Borsodnádasd
Borsodnádasd
Borsodnádasd
Borsodnádasd

BNL 302
.... ..../1...
BNL 303
.... ..../1...
BNL 304
.... ..../1...
BNL 305
.... ..../1...
Borsodnádasdi tartálykocsik
BNL 462
.... ..../1...

sorsa ismeretlen
sorsa ismeretlen
sorsa ismeretlen
sorsa ismeretlen
sorsa ismeretlen

 Az 1000 mm nyomtávú pályán a vontatást végző 3 tengelyes mozdonyokat részben a Sigl,
részben pedig az ózdi gyár közlekedési gépműhelye gyártotta le.49 A háromtengelyes
mozdonyokból a 7 (1907), 8 (1870), 9 (1870), 10 (1870), 16 (1923). pályaszámúakat ismerjük.
 A „96‖ szerkezetű mozdonyokat a MÁVAG Budapest gyártotta. Ezekből a 12 (1928), 29
(1951), 30 (1951), 36 (1950), 43 (1929). pályaszámúak ismeretesek.
 A MÁVAG „8‖ szerkezeti típusként gyártotta le a 11. (1880) pályaszámú mozdonyt.
 A négytengelyes mozdonyokat a Krauss Linz gyártotta. A 19 (1909), 20 (1908), 21
(1900), 22 (1900). pályaszámúak ismertek.
 A dízelmozdonyok közül a kéttengelyes,42. pályaszámú, BbB (Babelsberg) dolgozott itt.
 A BM 50 típusú bányamozdonyokból a 0031, 0033, 0043, 0062, 0077. számúak voltak itt.
Mivel nyomtávjuk 600 mm volt, ezek a bányák vasútjain, az 1000 mm-es nyomtávú vasútra szállítottak rá.
 A MÁV Északi Főműhelye gyártotta a C50, külső csapágyas dízelmozdonyt, ebből a
DE04-031. (5131) járt a vonalon. Gyártása valamikor az 1960-as években történt.
 A Vereinigung volkseigener Betriebe (VVB) des Lokomotív und Wagonbaus (LOWA),
3006. számú dízelmozdonya is itt volt. Ennek gyártási éve 1952.
 Az L 45 H román dízelmozdonyokból Uzina 23 August, Bukarest), kettő állt szolgálatban.
A 01. és 02. pályaszámúak. Ezeket 1974-ben gyártották. Az L 45H-01 és -02 pályaszámot
kapott
gépek,
a
gyár
saját
használatú
vasúti
hálózatán, 1992ig Ózd és Borsodnádasd között, majd csak a borsodnádasdi üzem területén közlekedtek.
Röviddel ezután végképp leállították őket.
 A Q típusú kéttengelyes személykocsikat villamos pótkocsikból alakították át. Ezekből az
1… 16. pályaszámúak dolgoztak.
 Volt két Ganz H típusú, kéttengelyes személykocsi is.
 A fedett teherkocsikból a GAZ típusú állt szolgálatban, ebből 14 darab volt.
 A nyitott teherkocsikból a K típus volt rendszeresítve, ezek kéttengelyesek volta. Ebből 51
darab működött.
 A Kaz nyitott teherkocsiból 4 darab ismeretes.
 A pőre kocsiból kéttengelyes, és NáP típus, 45 darab volt.
 BNL háromtengelyes tartálykocsiból 6 darab ismeretes.

49

Az RMST közlekedési gépműhelye már a XIX. század végén olyan felszereltséggel bírt, hogy nemcsak az
iparvasút és a gyári belső vasút mozdonyainak, járműveinek javítását volt képes elvégezni, hanem gőzmozdonyokat is gyártott! Édesapám, id. Rónaföldi Zoltán, mint a magyar királyi gépipari középiskola (Miskolc 19421947) diákja több, nyári gyakorlatot töltött el ebben a gépműhelyben. Az ott folyó, akkori munkákról, tőle számos információ származott. (komplett kazáncserék, javítások, gyártások) (RZ)
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Az „Ózd”, később a
8. pályaszámú mozdony50

Az „Ózd‖ nevű mozdonyt a
Sigl gyártotta 1870-ben.
Gyártási száma: 1058.
51

A „Nádasd‖ nevű mozdonyt
a Sigl gyártotta 1870-ben. Gyártási
száma: 1060. A mozdony később a 10. pályaszámot kapta.
A „Nádasd” nevű mozdony

A 7. pályaszámú mozdonyt
az ózdi gyár közlekedési gépműhelye gyártotta 1907-ben.
Ez volt az itteni 4. gyártott
mozdony. Korábbi neve „Járdánháza‖ volt. C-n2t elrendezésű, 1000
mm nyomtávú. A műtan: 1908. 03.
06-án volt.

„Járdánháza” a későbbi 7. pályaszámú mozdony52

50

http://www.kisvasut.hu Chikán Gábor felvétele
A
Bécsújhelyi
Mozdonygyár (Wiener
Neustädte
Lokomotivfabrik) az Osztrák–Magyar
Monarchia legnagyobb mozdony- és gépgyára volt. A MÁV-on kívül a legtöbb hazai magánvasút is nagy számban
vásárolta a bécsújhelyi gyár mozdonyait. A csúcsot az1873. év jelentette 174 db-os termeléssel. A gyár mozdonyokon kívül kazánokat, sajtoló- és más gépeket is gyártott, melyeket világszerte exportált. Az üzem 1875től részvénytársaságként, Aktien Gesellschaft der Lokomotiv-Fabrik vormals G. Sigl néven működött tovább.
52
Dr. Bory-Mohay (a mozdony később a Diósgyőr – Pereces vasútra került át)
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A 9. pályaszámú mozdony

A 9. pályaszámú mozdonyt a
Sigl gyártotta 1870-ben. Gyártási száma: 1059.
Ezek a mozdonyok 3 tengelyesek voltak

A 10. pályaszámú mozdony, teherkocsival az 1970-es években53

A 10. pályaszámú mozdonyt a
Sigl gyártotta 1870-ben. Gyártási
száma: 1060. Ez volt korábban a
„Nádasd‖ nevű mozdony! 1989ig teljesített szolgálatot, kazáncsere: 1900-ban, és 1950-ben. 1992ben a Közlekedési Múzeum megvásárolta.

16. pályaszámú mozdony,
1924.54

A 16. pályaszámú mozdonyt a
gyár közlekedési gépműhelye
1923-ban gyártotta. Ez volt az itt
elkészült 5. mozdony. C-n2t elrendezésű, 1000 mm nyomtávú.
1924. 07. 15. műtan. 1956. 09.
27-ig volt üzemben.

53

www.kisvasút
Magyar Digitális Képkönyvtár. A 16-os számú gyári mozdony a gyári közlekedési gép- és javítóműhelyben
készült 1923-ban, Szepsi Lajos főmester irányításával. A felvétel az üzembeállítás alkalmával készült. A mozdony előtt Szepsi Lajos főművezető látható.
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16. pályaszámú mozdony
Bencsik K. József mozdonyvezető,
Zsuga Gábor fűtő, háttérben a finomhengermű és néhány QNV-13
személykocsi.55

19. pályaszámú mozdony56

A 19. pályaszámú mozdonyt a
Krauss Linz gyártotta 1909-ben,
6751-es gyártási számmal. A
mozdony 4 tengelyes.

A 21. pályaszámú mozdony.

A 21. pályaszámú mozdonyt a
Krauss Linz gyártotta 1900-ban,
4428 gyári számmal a mozdony
4 tengelyes.

55
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Ózdi Városi Múzeum
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30. pályaszámú mozdony

Ezt a mozdonyt (30. pályaszám) a MÁVAG gyártotta
Budapesten, 1951-ben. Ezek a
„96‖ szerkezetű mozdonyok voltak. Gyártási száma: 5685.
Kevés olyan gőzmozdony típus
van a világon, amelyet több nemzet is a sajátjának tekint. Ezek
egyike a budapesti MÁV Gépgyárban, illetve később a MÁVAG gyárban készített 96. szerkezetszámú típus, amely a XX.
század eseménydús történelmének következtében egyszerre jugoszláv, osztrák és magyar.
A 36. pályaszámú mozdony

A legnépesebb jugoszláviai keskeny nyomtávolságú mozdonysorozat, az Ausztriában legnagyobb
darabszámban készített keskeny
nyomtávolságú gőzmozdony típus, az Osztrák-Magyar Monarchia, illetve megjelenése idején a
kontinens legnagyobb teljesítményű 760 mm nyomtávolságú
mozdonya, a hazánkban forgalomba állított és egyben a MÁV legnagyobb teljesítményű keskenynyomtávú gőzmozdonytípusa volt.
Készült 760 és 1000 mm nyomtávra is.
A 36. pályaszámú mozdonyt 1950-ben
a MÁVAG gyártotta Budapesten. A
mozdony „96‖ szerkezetű. Gyártási
száma: 5683.
Személyvonat az Ózd-Borsodnádasd 1000
mm nyomtávú pályaszakaszon, az 1960-as
években
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QNV-13 típusú személykocsi

A személykocsikat
villamos pótkocsikból készítették el.

BNL 303 pályaszámú
tartálykocsi, három tengellyel57

BNL Gaz 464. pályaszámú
teherkocsi58

57
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Az ózdi gyár közlekedési gépműhelye, mozdonyépítés, javítás.
A képen elől, Szepsy Lajos
műhelyvezető.59

Az ózdi gyár közlekedési gépműhelye, kazáncsere, 1900.60

L 45 H 01 dízelmozdony61

59

www.képkönyvtár.hu
www.képkönyvtár.hu
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L 45 H 02 dízelmozdony.
A háttérben a 01-es.62

A vasút bontása

Borsodnádasd - Zsóberke fűtőház63

BM-50 bányamozdony
A BM–50-es egy sújtólégveszélyes bányák részére, a
Budapesti Mélyfúró- és Bányagépgyárban készült mozdony
volt.

62
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BM-50 mozdony, itt még
Feketevölgy Bánya tárója előtt64

A tengelyek 600 mmes nyomtávolságig külső, a felett
belső csapágyazásúak. A rugózás laprugókkal történik, a tengelyek kenőpárnás csúszócsapággyal vannak felszerelve.
Az BM–50-esekbe a magyarországi kisvasutakon elterjedt Csepel D413-as típusú négyütemű, előkamrás dízelmotor lett beépítve. (A motor főbb
adatai: Hengerek száma: 4. Hengerfurat/löket: 110/140 mm. Lökettérfogat
hengerenként: 1,3 liter. Fordulatszám:
1500/perc. Fajlagos tüzelőanyag fogyasztás: 200 g/ LEh.). A motor nedves perselyű hengerekkel, különálló,
és
leszerelhető hengerfejekkel,
nyűfém forgattyúházzal és dugattyúkkal k
észült.
BM-50 bányamozdony, Kemence65

Befecskendező
szivattyúja állandó löketű, porlasztói zártak. Olajozása fogaskerék szivattyúval, indítása a bányákban
előforduló sújtólégveszély miatt acélpalackokban tárolt, 30 bar nyomású sűrített levegővel
történik. A motor szivattyús vízhűtéssel rendelkezik, amely úgy van méretezve, hogy hűtési
teljesítménye
mindkét
irányba
való
haladáskor
elegendő.
A
hűtőöz ékszíjjal meghajtott ventilátor tartozik. A mozdony erőátviteli rendszere teljesen mechanikus.
A motort és az irányváltóval egybeépített háromfokozatú, állandóan kapcsolt fogaskerékpárokkal rendelkező sebességváltót rugalmas tengelykapcsoló köti össze. A sebesség fokozatokat a fogaskerekekhez szerelt lamellás tengelykapcsolóval lehet beállítani. A tengelyek meghajtás a kúpkerekes irányváltóról lánccal történik.
A mozdonyokat bányavasutak részére gyártották, az utolsó két, bányában üzemelő
példány, a Feketevölgyi Szénbányában üzemelt.
Ez a két példány került 2001-ben a Kemencei Erdei Múzeumvasútra. Ebből a mozdonytípusból körülbelül 100 darabot gyártottak 1960 és 1972 között.
64
65

Csanádi Sándor
Wikipédia
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A 100 darab mozdonyból napjainkra összesen 4 darab maradt. Egy üzemképtelen példány Diósdon, egy kiállított Gyöngyösön, valamint két darab a Kemencei Erdei Múzeumvasúton. Ez utóbbi két mozdony közül az egyik üzemképes, de csak különleges alkalmakkor
(pl. Kisvasúti nap) közlekedik, ugyanis magas tengelyterhelése nem teszi lehetővé a menetrendszerinti forgalmat a kemencei pályán.66
Fokozat
1
2
3

Sebesség
(km/h)
5
11,4
15 2

Vonóerő
(kg)
1600
850
640

C-50 dízelmozdony
A C–50-es a magyar
gyártmányú kisvasúti dízelmozdonyok e
gy típusa.
C-50 mozdony

Az 1950-es évek elején a
Szállítóberendezések Gyárában,
és a MÁV Északi Járműjavító
Üzemében fejlesztették ki, majd
sorozatgyártásban másfél évtized
alatt több mint 200 darab készült
belőle. Fénykorában a gazdasági vasutak meghatározó vontatójárműve volt a sorozat, de koruk ellenére a magyar kisvasúti üzemek jó részében még ma is ezek a mozdonyok bonyolítják
le a forgalmat.
A magyarországi gazdasági vasutakon a II. világháborút követően jelentős mozdonyhiány jelentkezett. A meglévő szedett-vedett mozdonyállomány képtelen volt kielégíteni a
megnövekedett szállítási feladatokat. A Gazdasági Vasutak (GVI) ezért 1948. október 7-én
tervpályázatot írt ki, melynek célja 600–760 mm nyomtávolságú, 20–40 km/h maximális sebességű mozdonyok beszerzése volt. A pályázatra két cég jelentkezett.
Az egyik az V. számú Autójavító Nemzeti Vállalat, amely egy 65 LE teljesítményű,
600 mm nyomtávolságú mozdonyt épített. Ezen pályázatra jelentkezett a Roessemann Harmatta Gép és Csőgyár Rt. is az 1949-ben tervezett és épített A–26-os mozdonnyal, amiből
azonban csak egy darab készült. Még az év folyamán megjelent az A–26-os továbbfejlesztett
változata, a B–26-os mozdony. Ez utóbbit már sorozatban is gyártották (100 db.), de
kis teljesítménye (26 LE) miatt nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket.
66

Chikán Gábor: A BM–50-es mozdonyok – KBK füzetek 2001/2, 8. évfolyam, 48. szám, 2001 (Kiadja a Kisvasutak Baráti Köre Egyesület)
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Az államosítások után Szállítóberendezések Gyára névre keresztelt üzem az eddigi tapasztalatokat felhasználva belekezdett egy nagyobb teljesítményű mozdony tervezésébe.
A C típusú mozdonyt 50 lóerő teljesítményűre tervezték, így kapta a C–
50 típusjelzést. 1952-ben azonban a gyár beszüntette a kisvasúti járművek gyártását, így a –
még csak papíron létező – mozdony tervezését a MÁV Északi Járműjavító Üzeme fejezte be.
Az új mozdony C–50-es sorszámot, és EDK–413 típusjelzést kapott. A mozdony tervezői
az Északi Járműjavítóban Helm Ödön, Szakács Gábor és Temesi Béla mérnökök voltak.

C-50, a Debreceni
Vidámparkban67

A GV 3700-as (korábban GV 300-as)
sorozat: e mozdonyok legfőbb jellemzője a
belső csapágyas kivitel, azaz a tengelyek
csapágyazása a kerekek között van kialakítva. A sorozatból 85 darab készült, legidősebb példánya (GV 3703) jelenleg a Gyermekvasúton található. Az első két példányt (GV 3701 és GV 3702) a Balatonfenyvesi Gazdasági Vasúton vágták szét 1997-ben.
A GV 5700-as sorozat: az ebbe a sorozatba tartozó mozdonyok már külső csapágyazásúak: csapágyuk a kerekeken kívül, a tengely meghosszabbítását képező tengelycsapokon
található. A Gazdasági Vasutakhoz 38 darab került a típusból. (Két darab belső csapágyazásúból lett átalakítva. Elsősorban Balatonfenyvesen találhatók nagy számban.)
A GV 4500-as sorozat: ezeket a mozdonyokat más típusú mozdonyokból alakították át
a Gazdasági Vasutak saját műhelyeiben, ezért kérdéses, hogy egyáltalán mennyire nevezhetők
C–50-es mozdonynak. A legfőbb jellemzőjük az aszimmetrikus kivitel, akkumulátorládájuk
rövidebb, mint a motortér burkolatuk. Jelenleg ilyen mozdony a Debreceni Vidámparki Kisvasúton és a Pécsi Gyermekvasúton üzemel. Ezek az egykori GV 4505, illetve GV 4509-es
mozdonyok.
Az M297, 4000-es sorozat: ezeket a gépeket a MÁV részére építették. Ebből az altípusból 9 db. készült. Öt darab 760 mm-es nyomtávolsággal, a Nyírvidéki- és a Hegyközi
kisvasút részére. Kettő 950 mm-es nyomtávolsággal a Debreceni kisvasút részére, valamint
kettő 1000 mm nyomtávolsággal a Diósgyőr–Perecesi Kisvasút részére. Napjainkra a sorozatból egyetlen példány maradt fenn, ez a KVVG 4512 számú üzemi célú mozdony Nyíregyházán.
A mozdonyok ezen kívül változatos külső megjelenéssel készültek, például a fentebb említett
szimmetrikus, aszimmetrikus, külső és belső csapágyas gépek mellett készültek kúpos kivitelű
gépek is. Ezeknél a motorház és az akkuláda teteje lejtős, oldala pedig a mozdony hossztengelye felé tart.
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A
C–50-esekbe
eredetileg
Csepel
D413-as
típusú
előkamrás dízelmotor lett beépítve, amely osztrák (Steyr) licenc alapján készült.

négyütemű,

A motor főbb adatai
Hengerek száma
4
Hengerfurat/löket
110/140 mm
Lökettérfogat hengerenként
1 3 liter
Fordulatszám
1500/perc
Fajlagos tüzelőanyag-fogyasztás 200 g/LEh

A motor nedves perselyű hengerekkel, különálló, és leszerelhető hengerfejekkel, könnyűfém
forgattyúházzal és dugattyúkkal készült. Befecskendező szivattyúja állandó löketű, porlasztói
zártak. Olajozása fogaskerék-szivattyúval, indítása villamos indítómotorral és izzógyertyákkal
történik.
Az üzemanyagtartályt a motorházban helyezték el, űrtartalma 80 liter.
Erőátvitel
Az egyes sebességfokozatokhoz tartozó
sebesség- és vonóerő értékek
Fokozat Sebesség (km/h) Vonóerő (kg)
2,8–3,5
4340–3460
1
5,1–6,5
2380–1880
2
8 ,9–11,3
1355–1025
3
15 3–19,3
765–630
4
24,3–30,7
625–415
5

A mozdony erőátviteli rendszere teljesen mechanikus. A motor tárcsás tengelykapcsolóval
csatlakozik a Csepel gyártású ötfokozatú sebességváltóhoz. A sebességváltó fokozatai gömbcsuklós karral kapcsolhatók. A sebességváltó teljesen azonos a Csepel teherautókban használtéval, ezért hátrameneti fokozat is be van építve. Ennek azonban a beépített irányváltó miatt
nincs vasútüzemi jelentősége. A kúpkerekes irányváltóban gyorsító áttétel is található, ennek
kapcsolásával a sebességfokozatok száma megkétszerezhető, tehát a mozdony gyakorlatilag
10 sebességfokozattal rendelkezik. (A gyorsító áttétel üzem közben nem kapcsolható. A megfelelő áttételt műhelyben állítják be a vasútra jellemző pályaviszonyoknak megfelelően: sík
terepen kisebb, hegyvidéki pályákon nagyobb áttételt alkalmazva. Ezzel tovább nő
a mozdony sokoldalúsága)
Az irányváltóból a hajtónyomatékot kardántengelyek, kúpkerék hajtás útján adják át a meghajtott tengelyeknek
A keskeny nyomközű vasutak hanyatlásával a '60-as évek végén megkezdődött a C–
50-es mozdonyok selejtezése is. Ezeket a mozdonyokat többnyire nem vágták szét, hanem a
műhely mellé állítva alkatrészforrásként működtek, és lassan „elkoptak‖. A gazdasági vasutak jelentős részének megszűnése után a C–50-eseket nagy számban vették át az erdei vasutak, állami gazdaságok, és egyéb, vasúthálózattal rendelkező cégek. 2008-ra az eredetileg
gyártott mozdonyokból 69 darab lelhető fel – változatos műszaki állapotban.
A MÁV tulajdonában ezek közül összesen nyolc darab található: hat darab a Balatonfenyve-
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sen, egy-egy példány pedig Nyíregyházán, illetve a Gyermekvasúton. Az erdei vasutaknál
azonban még mindig nagy számban alkalmazzák ezeket a mozdonyokat, és több vasútüzemnél kizárólag C–50-es mozdonyokra alapozzák a vontatási feladatok végrehajtását. Néhány
példányt térdíszként állították ki, így került C–50-es a Zsuzsi Erdei Vasút emlékét őrizendő Nyíracsádra. A mozdonyok közül öt darab van magánszemélyek tulajdonában.68

L 45 H dízelmozdony (MÁV Mk45 típus)
Az Mk45 (L45H) sorozat a nem villamosított, keskeny nyomközű pályákra
szánt, dízel-hidraulikus mozdony sorozat. (Beceneve: "Ledehás".)
1970 elején merült fel új vontatójárművek beszerzése a Széchenyi-hegyi Gyermekvasút részéről. A járműveket a romániai Augusztus 23 Művektől rendelték meg. A mozdony a
nagyvasúti forgalmat ellátó M43 sorozatjelű mozdonnyal nagyrészt azonos szerkezeti elemek
felhasználásával készült, viszont nincs tolató-vonali fokozatváltója. A járművek gyári típusjelzése L45H. A Magyar Államvasutaknál az Mk45 sorozatjelet kapták.
Az LDH45 típusba egy 450 lóerő (331 kW) teljesítmény Maybach-Mercedes licenc
alapján gyártott, MB 836 Bb típusú, hathengeres álló hengerelrendezésű, feltöltött, előkamrás
motort építettek be. A 175 mm furatú és 205 mm löketű motor névleges fordulatszáma 1450
min−1. A motort egy, a brassói Hidromecanica által gyártott BBC-licenc VTR 200 típusú
turbó tölti.
A motorhoz egy szintén a Hidromecanica által gyártott TH 1-A típusú (az M31esekben is alkalmazott Voith L 26/St/V típus licence alapján készült) két egyforma, egymástól mechanikusan elhangolt nyomatékmódosítóból álló hidrodinamikus hajtómű csatlakozik,
ehhez pedig egy 1 R 16 típusú mechanikus irányváltó csatlakozik. Ennek kihajtó tengelye a
belső kerékpárok 2 A 100 típusú kétlépcsős (elosztó) tengelyhajtóműveket, azok pedig szintén
kardánokkal a külső kerékpárok 1 A 100 típusú egylépcsős tengelyhajtóműveit hajtják.

LOWA L-60 mozdony69

A Borsodnádasdi Lemezgyár
(BNL) 1974-ben szintén vásárolt 2
db L45H típusú mozdonyt. Ezek a járművek – az Mk45 sorozat 760 mm-es nyomtávolságától eltérően – 1000 mm nyomtávolságúak voltak. Az L 45H-01 és 02 pályaszámot kapott gépek a gyár saját
használatú
vasúti
hálózatán, 1992ig Ózd és Borsodnádasd között,
majd
csak a borsodnádasdi üzem területén közlekedtek. Röviddel ezután végképp leállították őket.

68
69

Wikipédia
www.kisvasút Lehóczki Gábor fotója
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LOWA Babelsberg dízelmozdony
A LOWA rövidítéssel az NDK Vereinigung volkseigener Betriebe (VVB) des
Lokomotiv- und Waggonbaus → Egyesült Népi Tulajdonú Üzemek Mozdony- és Vagongyárát jelölték. 1954-ben alapították VVB Schienenfahrzeugbau → Egyesült Népi Tulajdonú
Üzemek Vasúti jármű-gyára néven és az NDK összes mozdony- és vagongyárát átfogta, többek közt a VEB Lokomotivbau „Karl Marx― (LKM) → „Karl Marx‖ Mozdonygyár NV.
Babelsberg, egykori Orenstein &
Koppel
LOWA Ms-3 mozdony
Királyrét, Paphegy70

A mozdony a következő
jellemzőkkel bírt: 2 tengelyes,
4650 mm hosszú, 11 t súlyú, legnagyobb sebessége 15 km/h, 6
hengeres soros motor, 1600
1/perc, 80 LE teljesítmény.

LOWA Ms-3 mozdony,
Szilvásvárad71

A Bánréve– Ózd vonalszakasz normál nyomtávra való átépítése után az RMST maradt
a vonal tulajdonosa. A vonalszakasz államosításáig az RMST végezte a vontatási feladatokat
a vasgyár normál nyomtávú gőzmozdonyaival.

70
71

www.kisvasút Kovalcsik Tamás fotója
www.kisvasút
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Bánréve – Ózd – Nádasd
vasút pecsétje72

A pecsétnyomó anyaga: sárgaréz, acél és keményfa. A nyomófej rövid szárral sárgarézből készült, mely csapban végződik. A rézszár horonnyal és vonallal díszített. Átmérője 32
mm, teljes hossza 117 mm. Anyaga: sárgaréz, acél és keményfa. A nyomófej rövid szárral sárgarézből készült, mely csapban
végződik. A rézszár horonnyal és vonallal díszített. A sárgaréz
szárrésznek a hossza 2,2 cm. A nyomófej csapjára furattal van erősítve a keményfa megfogó, mely körszelvényű, egy nagy horonnyal és domborulattal díszített és
kissé hosszúkás gömbben végződik. Barnára fényezett. Furatos vége acél, repedés gátló gyűrűvel ellátott. A pecsétnyomó szövege körben a szélek mentén olvasható: BÁNRÉVE —
NÁDASDI IPARVASŰT. A szövegen belül két keresztbe tett, szalaggal összekötött kalapács
van. Az RVE létrehozta a „Bánréve — Nádasdi iparvasút társaságot", amely megépítette Bánréve és Nádasd közötti iparvasutat. A Bánréve—ózdi szakaszt 1872. november 1-én, az ózd—
nádasdi részt 1873. március 10-én helyezték üzembe. A pecsétnyomó is ebből az időből
származik.

A bánrévei új állomásépület (a
régi állomásépület peronja
még nincs elbontva).
A mozdony egy MÁVXII. osztályú, mellékvonali, szertartályos mozdony,
később 377. sorozat, ekkor
RMST tulajdonú73

72

Vass Tibor: Az Ózdi Kohászati Üzemek jogelődjeinek pecsétnyomói Technikatörténeti szemle 12. 1980-81.
Anyaga: sárgaréz, acél és keményfa. A nyomófej rövid szárral sárgarézből készült, mely csapban végződik. A
rézszár horonnyal és vonallal díszített. Átmérője 32 mm, teljes hossza 117 mm. Anyaga: sárgaréz, acél és keményfa. A nyomófej rövid szárral sárgarézből készült, mely csapban végződik. A rézszár horonnyal és vonallal
díszített. A sárgaréz szárrésznek a hossza 2,2 cm. A nyomófej csapjára furattal van erősítve a keményfa megfogó, mely körszelvényű, egy nagy horonnyal és domborulattal díszített és kissé hosszúkás gömbben végződik.
Barnára fényezett. Furatos vége acél, repedés gátló gyűrűvel ellátott. A pecsétnyomó szövege körben a szélek
mentén olvasható: BÁNRÉVE — NÁDASDI IPARVASŰT. A szövegen belül két keresztbe tett, szalaggal öszszekötött kalapács van. Az RVE létrehozta a „Bánréve — Nádasdi iparvasút társaságot", amely megépítette
Bánréve és Nádasd közötti iparvasutat. A Bánréve—ózdi szakaszt 1872. november 1-én, az ózd—nádasdi részt
1873. március 10 én helyezték üzembe. A pecsétnyomó is ebből az időből származik.
73
A Bánréve-Ózd vonal HÉV kategória 1872-1926 között. Addig a vontatási feladatokat a vasgyári mozdonyállománnyal a kohászati üzem végezte. Az államosítás után a vontatási feladatok a MÁV-hoz kerültek. A kép
valószínűleg 1902 után, de 1926 előtt készült. A vonal először 1000 mm nyomtávú, az átépítés 1887. július 20ára történt meg normál nyomtávra. Ekkortól már csak az Ózd-Nádasd vonal maradt meg 1000 mm nyomtávúnak.
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Ózd vasútállomása a bővítés előtt.
A képen egy RMST, XII. osztályú, később
MÁV 377. sorozatú mozdony74

Az MTI 1900-1949 időszakban közreadott napi jelentései közül néhány75
„1930. március 22
A MAGYAR KIRÁLYI CSENDŐRSÉG SAJTÓ IRODÁJÁNAK KÖZLEMÉNYE: Halálos vonatgázolás. Az Ózd községhez tartozó Somsályfő bányatelepről Barta Lajos iparvasúti
mozdonyvezető a hegyről lefelé húzódó vágányon 20-án délután, egy személyszállító fékes
kocsit engedett le. A lejtőről lefelé guruló kocsi elütötte a vágányok között haladó Bárdos Gizella somsályfőbányai leányt, ki a helyszínen azonnal meghalt.
A csendőrség a nyomozást megindította annak megállapítására, hogy a balesetért a
mozdonyvezetőt terheli-e felelősség.
1930. december 5.
A MAGYAR KIRÁLYI CSENDŐRSÉG SAJTÓ IRODÁJÁNAK KÖZLEMÉNYE:
Antal Jánosné, született Tóth Erzsébet, 35 éves hódoscsépányi lakos a napokban Ózd
és Bolyokvasvár között az ózdi vasgyári iparvasút egyik mozdony személyszállító kocsijáról
egy zsák szenet dobott ki. Antalné a vonat mozgása miatt egyensúlyát elvesztette és a kocsiból
kiesett. Oly súlyos sérüléseket szenvedett, hogy azonnal beszállították az ózdi kórházba, ahol
pár nap múlva meghalt.
1932. május 20.
Czibula János fékező, aki Ózd és Borsodnádasd közötti iparvasúton teljesített szolgálatot, menetközben a fék mellett állva elveszítette egyensúlyát és a vonat kerekei alá esett,
74
75

http://www.vasutallomasok.hu/.
MTI, www.arcanum.hu
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amelyek teljesen összeroncsolták. A szerencsétlen embernek már csak a holttestét tudtak kiemelni a vonat kerekei alól. A vizsgálat szerint senkit sem terhel felelősség a szerencsétlenségért.
1932. november 16.
A MAGYAR KIRÁLYI CSENDŐRSÉG SAJTÓ IRODÁJÁNAK KÖZLEMÉNYE:
A Borsodnádasd és Ózd kőzött közlekedő iparvonat elütötte Berki Fáni 70 éves arlói
nőt. Berki Fáni az ózdi kórházban meghalt.
1933. július 30.
Az ózd-somsályi szénbányában tegnapelőtt történt kettős halálos szerencsétlenség
ügyében a miskolci bányakapitányság dr. Székely Pál főbányabiztost küldte ki a vizsgálat lefolytatására. A vizsgálat megállapította, hogy a két szerencsétlenül járt bányász, Tankovics
János és Demcsik István az üres csillék szállítása közben ráütöttek a csilléket húzó lóra. A ló
erre megrántotta a kocsikat, ezek kiugrottak a sínekről és az egyik csille kisodorta a bányafolyosót tartó oszlopokat. Ennek következtében történt a földomlás, a mely a bányászokat eltemette. E szerint a szerencsétlenséget a két bányász könnyelműsége okozta.
1936. június 17.
Csomós János 37 éves járdánházai lakos, vájár, az Arló / Borsod m./ községhez tartozó bányatelepen dolgozott. Szénszállítás közben a csille a sínről leugrott és Csomóst egy vasoszlophoz nyomta. Csomós a sérüléseibe, még a bányából történt felszállítása közben meghalt. A bányabizottság és a csendőrség megállapítása szerint a szerencsétlenségért büntetőjogi felelősség senkit sem terhel.
1940. december 10.
Kiss Imre 48-éves járdánházai gyári munkás vasárnap este leesett az Ózd es Hódoscsépány között közlekedő iparvasút egy kocsijáról. A kerekek halálra gázolták, a nyomozás
megállapította, hogy a szerencsétlenségért senkit sem terhel felelősség.‖
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Farkaslyuk Bánya vasútjai
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Ózdot, az ózdi vasgyárat 10… 15 km sugarú körben övező bányákat egy csoportba
szoktuk sorolni. Ez nem csupán a földtani - földrajzi elhelyezésük miatt van így, hanem azért,
mert ezek gazdasági középpontjában is az ózdi vasgyártás állt.
Ezt az előző fejezetben már bemutattuk és azt is, hogy a kezdetekben a gyár szénellátását az Ózd – Borsodnádasd térség bányái biztosították.
Ahogy azonban leművelték a már meglévő bányákat az utolsó nagy bányaépítésre Ózd
környékén - a somsályfői bányamező folytatásában levő - Farkalyukon került sor az 1910-es
években. A létszámot nagyrészt a bánszállásiak biztosították, ahol szintén kimerültek a jelentősebb szénkészletek. A szénterület Sajóvárkony, Csokvaomány, Csernely és Sáta területeire
is kiterjedt. A szén a völgy talpszintjétől magasabban helyezkedett el, ezért kiválóan megfelelt
táróművelésre. A Fűtőértéke is nagyon jó volt, meghaladta a 4700 kalóriát is. A szénvagyont
legalább 3 millió tonnára becsülték akkor.
A bányaépítés 1913-ban kezdődött a Fő táró kihajtásával (később Gyürky táró), amely
1.4 km után érte el a szenet, 1914.április 4-én, a felső telepben.
A farkaslyuki szénbányászat kronológiája
Év76
1810 22

Hely
Királd, Farkaslyuk, Sajókazinc,
Tardona, Diósgyőr, Szendrő, Sajókaza, Nádasd, Ózd, Center,
Parasznya, Kápolna,

1913

Farkaslyuk

1917

Farkaslyuk

1923
1925

Farkaslyuk
Farkaslyuk

1931

Farkaslyuk

1943

Farkaslyuk

1948

Farkaslyuk

195565

Nyugat-Borsod

1966
1971

Farkaslyuk
Farkaslyuk

1971

Farkaslyuk

1972

Somsály

1985

Ózd

1986

Farkaslyuk

1990

Farkaslyuk

76

Téma, történés
Szénbánya létesítések
Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű Rt. Szénbányászat megindulása, három tárót hajtottak ki, köztük a fő tárót, amely később
Gyürky táró. 1920-id még 7 tárót hajtanak ki. Az ózdi gyár fogaskerekű vasútját kihosszabbították a bányáig.
Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű Rt. A III, és IV. tárók kimerültek.
Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű Rt. A X. táró kimerült.
Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű Rt. A IX. táró is kimerült.
Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű Rt. A VI, és VII. tárók kimerültek.
Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű Rt. Az I. táró kimerült.
A VIII. táró is kimerült, maradt a Gyürki táró, majd később a
mélyebb területek.
Bányanyitások: Gyöngyvirág és Dobó táró (Szarvaskő),
Mocsolyási lejtősakna, Szabadság akna (Putnok), V. táró, Kossuth táró (Farkaslyuk).
XI. táró bezárása.
Új szénosztályozó üzembe állása.
A Center MÁV vasútállomási szénátrakó berendezés üzembe
állása.
Szénbányászat megszűnése, a főtáró bezárásával., de ez már a
farkaslyuki üzem részeként.
Farkaslyuk egyaknás bányaüzem lett.
Megszűnik, mint önálló üzem. A bánya Putnok Bányához kapcsolódik. A visszafejtés elkezdődött. az arra alkalmas területeken.
A bánya bezárása. Ezzel Farkaslyukon megszűnt a szénbányászat.

Az évszám néhány helyen csak hozzávetőleges értékű, mivel nem igazán lehet a pontos dátumot megállapítani. Ezt adott esetben kérdőjellel jelöltük. (RZ)
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Az I. táró 1914. 10. 6-án
érte el az alsó telepet, 75 méter
kihajtása után. A II. tárót áthajtották az alsó telepen és tovább
haladva szintén elérték a felső
telepet. Már 1915-ben volt valamennyi termelés.
Közben a vasgyár salak
haldányáról – ahová fogaskerekű
vasúton szállították fel a kohósalakot kidönteni – a vasutat kihosszabbították egészen Farkaslyukig.
A termelés a háború miatt csak 1918-ra érte el a tervezett értékeket. 1920-ig összesen
tíz tárót műveltek. A Fő táró neve ekkortól Gyürky77 táró.

Az ózdi vasgyár fogaskerekű
vasútja. 78

A III. és IV. táró mindössze három évet üzemelt. A X.
táró nyolc, a IX. táró tíz, a VI. és
VII. tárók tizenhat évig voltak
fejtés alatt. Az I. táró 1943-ban,
a VIII. táró pedig 1948-ban állt
le.

77

Gyürkii Gyürky Gyula bányatanácsos, a Rimamurány Salgótarjáni Vasmű Rt bányászati igazgatója. 1860.
április 30-án Puszta-Berkin, Nógrád megyében született. Középiskoláit részben, mint magántanuló, részben,
mint nyilvános tanuló végezte Léván, Esztergomban és Körmöcbányán a hol 1877-ben érettségi vizsgálatot is
tett. A selmecbányai bányászati akadémiát 1877—1880 években végezte. Végzés után 1880—1881-ben
Aknasugatagon gyakornok, 1881-1882-ben önkéntes vártüzér, 1882-1883-ban gyakornok Selmecbányán, a Ferenc-József aknán. A bányászati szakállamvizsgát 1883. évben tette le. Az 1883-1884. években tanársegédi minőségben működött Litschauer Lajos, majd Gretzmacher Gyula s végül Cséti Ottó, néhai akadémiai tanárok
oldalán. 1884. évben a magánbányászat szolgálatába állott és először a Felső magyarországi bányapolgárságnál
Szalánkon (most Szlovinka, Szepes megye) mint üzemvezető működött.
Az 1887. év derekán, Dorogra került, Esztergom megyébe, a „Kőszénbánya- és Téglagyár Társulat Pesten‖ vállalat kőszénbányáihoz, ezután pedig 1892. február hó l-én a Rimamurány Salgótarjáni vasmű igazgatósághoz;
mind a két helyen, mint bányamérnök működött. 1897. évben főmérnök, 1900 évben bányaigazgató-helyettes és
1905. évben bányaigazgató lett Ózdon. 1910. március 14-én a király bányatanácsossá nevezte ki.
78
A fogaskerekű vasút felső vége (salakhányó – haldány) és Farkaslyuk között megvolt a normál nyomtávú
vasút, itt hozták le a szénnel töltött vagonokat is. (RZ)
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A farkaslyuki normál nyomtávú
iparvágány kapcsolata a vasgyár
fogaskerekű vasútjával

Ganz bányamozdony a Gyürky
táróban, személykocsival

A bánya fő szállító útvonala a
Gyürky táróban levő vasút maradt. A 600
mm nyomtávú vasút a táróban a maga
idejében, korát megelőzve, igen korszerű,
hiszen felsővezetékes villamosmozdonyos vontatású volt. A kezdetekben kizárólag Ganz
mozdonyokkal üzemelt. A Gyürky táróban kétvágányú vasút volt fektetve, a melyek később a
Bardin és az Ományi függőleges aknákig hosszabbodtak ki. A táróban levő vasút a bánya
külterén kialakított rakodóra szállította ki a szenet, illetve a meddőhányóra a meddőt.
Innen vitte be az anyagokat a bányába és műszakváltáskor jelentős személyvonati forgalmat is bonyolítottak. Csak érdekesség képen említem meg – 1982-1990 között a bánya
gépészeti területi főmérnöke voltam – hogy itt használtak az ország bányászatában utolsóként,
ló-vontatású szállítást, a meddőhányó kiszolgálására.79
A Ganz gyár első villamos járműve az 1892-ben gyártott 6 LE teljesítményű, egyenáramú bányamozdony volt. A farkaslyuki bányavasút mozdonyai Ganz gyártmányúak voltak,
természetesen már sokkal, nagyobb teljesítménnyel. A szabvány bányacsillék 0,8 m3 és 1 m3
űrtartalmúak, ezeken kívül pályakocsikat, anyagszállító kocsikat használtak. A személyszállító kocsik négytengelyes „Ikarusz‖ típusú kocsik voltak.

79

A szállítás a külszínen a meddőhányóra közel szintes vasúti pályán történt. A ló hajtója egyszer bemutatta,
hogy a „Rudi‖ nevű ló mit tud! A szokásos számú csillét vontatta gond nélkül. A következő fordulóban egy
csillével többet akasztottak a szerelvényhez. A ló elindult, az első síntoldás utánig– ahol kattantak a kerekek –
áthúzta a szerelvényt. Ott megállt és nem volt hajlandó tovább húzni. A szerelvényt visszatolták és a plusz egy
csillét leakasztották. A ló ismét elindult és gond nélkül elhúzta a vonatot. Számolta a kerekek kattogásait? Nem
lehetett becsapni! (RZ)
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Farkaslyuk földalatti vasútjai80

1971-ben új szénosztályozó épült Farkaslyukon, illetve a Bánréve-Ózd vasútvonal
centeri állomásán egy szénátrakó berendezés települt. Ide gépkocsival hordták a szenet, amely
innen a berentei központi szénosztályozóra került, vasúti vagonokban. Ennek kapcsán a kohászat a fogaskerekű
vasúttal
kapcsolódó
farkaslyuki vasútvonalat megszűntette.
Anyagszállítás a földalatti vasúton

A bánya az
1990-es bányabezárásig 15 ,5 millió tonna,
3600-4700
kalóriás
szenet termeltek ki.
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Hely
Pályaszám Gyártás Állapot
GANZ villamos bányamozdonyok (2 tengelyes)
Farkaslyuk
.... ..../1... kiállítva

Ganz bányamozdony a Gyürky táróban, személykocsival

A lefalazott Gyürky táró farkaslyuki bejárata
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Farkaslyuk.
Elől bal oldalt az iskola, mellette jobbra a volt bányaüzem irodaháza

Ganz bányamozdony81

81

Fotó Takács Bence. Csingervölgy Bányászati Múzeum. www.benbe.hu
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Ikarusz személyszállító kocsi, előtte egy Ganz bányamozdony82

Ganz 6 tonnás bányamozdony83

82
83

Tóth András fényképe
Rónaföldi Zoltán gyűjteménye
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Ganz 9 tonnás bányamozdony84

A Ganz mozdonyok adatai85
Jellemző
Tömeg
Teljesítmény
Vonóerő
Sebesség
Nyomtáv
Kerékátmérő
Tengelytáv
Feszültség

Mértékegység
t
LE
N
km/h
mm
mm
mm
V

Ganz 6 t
6
2 x 20
8000
15
500…750
600
1450
250-500

A centeri szénátrakó állomás86
84
85

Rónaföldi Zoltán gyűjteménye
Rónaföldi Zoltán gyűjteménye

Ganz 9 t
9
2 x 36
13600
15
600…760
850
1380
500
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MTI hírek 1900 – 1949 között.87
1934. november 24.
Ózd községhez tartozó Farkaslyuk bányatelepen a villamos mozdony 20 megrakott
csillét vontatott a bányából. Nagymarci Pál 22 éves ózdi földmíves, mintegy 3 méterrel a
mozdony előtt át akart menni a sínpályán. A fiatalember lába azonban annyira beszorult a
váltósínek közé, hogy nem tudta onnan kihúzni és a mozdony térdben levágta.
Igen súlyos állapotban szállították kórházba. Megállapítás szerint a baleset miatt senkit sem lehet felelősségre vonni.

1936. október 20.
A MAGYAR KIRÁLYI CSENDŐRSÉG SAJTÓ IRODÁJÁNAK KÖZLEMÉNYE:
Hétfőn este tíz óra tájban az Ózd melletti farkaslyuki kőszénbányába, négy négyzetméter területen földbeomlás történt. A bányában dolgozó Fürjes / Fejes / Béla, 35 éves, nős vájárt, aki két gyermek apja, a föld maga alá temette. Mire kihúzták, már halott volt. A felelősség kérdésének megállapítására a csendőrség, nyomozást indított.

86

A farkaslyuki szénbányászat utolsó éveiben a szén egy része a centeri átrakóból került a berentei osztályozóhoz, az Ózd – Bánréve – Miskolc vasútvonalon. (RZ)
87
MTI, www.arcanum.hu
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A királdi és a putnoki bányák vasútjai
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A királdi szénterület88

A téma két különálló, majd egy idő után már összekapcsolódó történet. Először a kronológia szerint a királdi területeken nyíltak meg a szénbányák. Később aztán – ez a trianoni
döntés miatt szénhiánnyal küzdő hazánk – fokozott szénkutatásai és bányanyitási törekvései
voltak, ekkor kezdődtek a putnoki térségben is a bányaművelések.89
A királdi bányászati kronológia
Év90

1851
1869
1873

Királd

1885

Királd

1886

Királd

1887

Királd

1890

Királd

1891

Országos

1891

Királd – Uppony - Mercse

1892

Királd

1892

Királd

1810
-22

88

Téma, történés

Hely
Királd, Farkaslyuk, Sajókazinc,
Tardona, Diósgyőr, Szendrő, Sajókaza, Nádasd, Ózd, Center, Parasznya, Kápolna,
Center, Királd
Királd

Szénbánya létesítések
Szénbányászat megindulása, gr. Nádasdy Tamás.
Schlosser Albert vasgyáros megnyitotta az Albert bányát.
Binet József, József táró, amely később a Királdi Kőszénbánya
nevet vette fel.
Binet József, József táró, amely később a Királdi Kőszénbánya
nevet vette fel, bezárt?
Melczer Géza és Társai (Englender) Center-Királdi Kőszénbányák vállalat. Bérbe vett területen nyitottak bányát.
Schlosser Albert vasgyáros bezárta az Albert bányát.
Melczer Géza és Társai Center-Királdi Kőszénbányák vállalat. A
bányát tűz miatt bezárták.
Megalakult a Magyar Általános Kőszénbánya Rt, a Melczer
Géza és Társai, Center-Királdi Kőszénbánya Vállalatból. Gr.
Teleki Géza, Hercz Zsigmond.
A MÁK megszerezte az itteni szénbányászati jogokat.
A MÁK megnyitotta a Margit tárót és ismét üzembe vonta az
Albert, Sámuel, Hönsch, és Mária tárókat és a II lejtősaknát. A
MÁV putnoki állomástól az Albert táróig iparvágány létesült, 9
km hosszban, normál nyomtávval.
Elkezdődött a bányatelep lakóépületeinek építése.

Izsó István dr.
A korábbiakkal ellentétben az elcsatolt területeken maradt, jó minőségű szenet termelő bányák pótlására, a
gyengébb, fiatalabb korú szénmezőkre is szükség lett. Ilyen volt a Putnok térségi szén is.
90
Az évszám néhány helyen csak hozzávetőleges értékű, mivel nem igazán lehet a pontos dátumot megállapítani. Ezt adott esetben kérdőjellel jelöltük.
89
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1893

Királd

1894

Királd

1894

Királd

1899

Királd

1899

Királd, Járdánháza, Borsodnádasd

1900

Borsod

1900
1900
1900
1903
1907

Királd
Királd
Királd
Királd
Királd

1908

Eger-Putnok

1910

Királd

1918

Királd

1939

Borsod

1939

Királd

1939

Országos

1944
1951
1953
1954
1956
1959

Baross akna, Királd
Királd
Királd
Királd
Királd
Királd

1961

Borsod-Ózdvidék

1963

Királd

1965

Királd

1968

Királd

1971

Királd

1971

Királd

1972

Királd

1977

Királd

1977

Putnok

1983

Borsodi Szénbányák

A MÁK a centeri tárók kimerülése miatt a királdi területeken
megnyitja a Hurok völgyi lejtősaknát.
A MÁK a centeri tárók kimerülése miatt a királdi területeken
elindítja a Zsigmond akna mélyítését. Kihosszabbítják az iparvágányt is ide.
A Géza lejtősakna építése.
Bezárnak a következő bányák: Margit, Mária, Hönts tárók, I és
II. lejtősakna, Albert táró.
Bányamunkások sztrájkja.
Déry K. 1900-ban tudományos munkában tárgyalja a Diósgyőri
M. kir. Bányák, a MÁK Rt. és a Rimamurány–Salgótarjáni
Vasmű Rt. bányaterületeit.
A MÁK bezárja a Hurok völgyi lejtősaknát.
Bányamunkások sztrájkja.
Bányász zenekar alakult.
Bányamunkások sztrájkja.
Sztrájk. Ez volt a borsodi bányások első sikeres bérkövetelése!
Elkészült az Eger-Putnok vasútvonal. Királd bányászatára nagy
hatással lett!
10 napos sztrájk, eredménnyel.
Megalakult az olvasókör, amely nyomán 1932-re már 3000 kötetes a könyvtáruk.
Vitális I. 1939-ben a Borsodi medencét két szénelőfordulási
típusba sorolja: 1. az alsómiocén Bátor–Aranyos–Szarvas,
Szúcs–Egercsehi, Járdánháza–Ózd–Királd bányavidékek; 2. a
középsőmiocén Sajó-völgyi terület.
A Géza lejtősakna kihajtása.
A jelentősebb bányákat, gyárakat, üzemeket hadiüzemmé nyilvánították. Katonai parancsnokok irányítása mellett a haditörvények bevezetésével.
Sztrájk a bérek és ellátás miatt. Katonai erővel letörték.
Béke táró megnyitása.
A Mocsolyási lejtősakna építése.
A Géza lejtősakna bezárása.
Felépült az új kultúrház.
Béke táró zárása.
Juhász András 1961–63-ban Nyugat-, és Kelet-borsodi barnakőszén medencének nevezi el ezeket a szénterületeket. Az előbbit
Egercsehi–Ózd–Királdi területnek, az utóbbit Sajó-völgyi résznek.
A Mocsolyási lejtősakna bezárása.
Befejeződött a Szabadság akna rekonstrukciója, ez már csak beés kiszállásra, anyag, valamit meddő szállításra szolgált. Fővonalon villamos mozdonyos szállítás.
Befejeződött a Szabadság akna rekonstrukciója A településen
felépült a Béke-lakótelep, és a kultúrház is.
3+2 típusú, keretes Dobson fejtésbiztosító berendezéssel kezdődtek kísérletek. A kőzetnyomási viszonyok miatt nem volt eredményes.
2MK-E páncélpajzsok alkalmazása. Nem vált be.
A Dobson biztosítás vége, ezután MK biztosítóberendezés,
amely jó eredményeket hozott.
A Zsigmond akna bezárása.
Elkezdődött Királdon az új Királd-Mocsolyási üzem építése,
függőlegesakna, fürdő, műhelyek, üzemtér.
A jelzett időpontban a következő bányák voltak: Lyukóbánya,
Tervtáró II, Szeles IV, Edelény IV, Albert I, Rudolf IV, Ormos
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1984

Királd

1992

Putnok-Királd

2001

Putnok - Királd

VII, Feketevölgy I, Putnok és Királd már egy bánya, Farkaslyuk,
Egercsehi.
A Zsigmond és Szabadság aknák zárása. A területet a putnoki
bánya műveli tovább.
A Putnoki Bányaüzem kivált a Borsodi Szénbányákból és kftként önállóan folytatta működését. 1992. október 1.
A szénbányászat megszűnése.

A putnoki bányászati kronológia
Év
1923

Putnok

1925

Putnok

1941

Putnok

1942

Putnok

1943
1948

Putnok
Putnok

1965

Putnok

1970

Putnok

1970

Putnok

1972

Putnok

1977

Putnok

1977

Putnok

1981

Putnok

1982

Putnok

1985

Putnok

1988

Putnok

1991

Putnok

1992
2001

Téma, történés

Hely

PutnokKiráld
Putnok
Királd

A Velezdi lejtősakna kihajtása elkezdődött. Ezzel egy időben egy függőleges aknát is
mélyítettek.
A Velezdi lejtősakna és a függőleges akna munkáit pénzügyi okokból abbahagyták.
(Borsodi Szénbányák Rt)
A Velezdi lejtősakna és a függőleges akna munkáit nagy anyagi ráfordítással újraindították.(Borsodi Szénbányák Rt)
A Velezdi lejtősakna felől érkező szénre a putnoki MÁV állomás közelében szénosztályozó épült fel. Kötélpálya kötötte össze a bányával.
A Velezdi lejtősakna termelésbe lépett.
Átadták a kultúrházat a bányatelepen., ugyanekkor alakult meg a bányász zenekar is.
A Velezdi lejtősakna mezőbővítő beruházása. Ezt a fejtésgépesítés korszerűsítése
követte.
VOB-HP-102C páncélpajzsok alkalmazása.
Putnok Bánya vágathajtását is F gépekkel képzelték, de az itteni vizes körülmények
ennek erős gátat szabtak. A gépek egyszerűen elsüllyedtek a talpban!
VHP-190 páncélpajzsok alkalmazása.
Putnok Bánya szállítási rekonstrukciója, az új II. szállító lejtősakna építése. Nagyteljesítményű szállítószalagok üzembe állítása. A rekonstrukció több lépcsőben, évek
alatt valósult meg.
Elkezdődött Királdon az új Királd-Mocsolyási üzem építése, függőlegesakna, fürdő,
műhelyek, üzemtér.
A Velezdi lejtősakna csak anyagbeadás és meddőszállítás, a függőleges akna, mint
légakna üzemelt tovább.
Putnok Bánya II. lejtősakna hosszabbításaként az új Ártéri rakodóig 788 m hosszú,
zárt szalaghíd épült, 1000 mm-es szállítószalaggal. A kötélpálya elbontásra került.
VHP-531 pajzsok a fejtéseken.EDW-150 2L jövesztőgép.
Vastagtelepi (6 m!) Hemscheidt pajzsok, EKF-4 láncos vonszolók, és nagyteljesítményű, nagyméretű Eickhoff jövesztőgép. A kezdetek rendkívül biztatóak voltak!
A vastagtelepi (6 m szénvastagság!) Hemscheidt pajzsokkal biztosított második front
üzemelése közben nagyméretű vető, teljes elszerencsétlenedés A berendezést kiszerelték, javítás után eladásra került az ostravai szénbányákhoz. (Nem volt szerencsés,
bányatűz miatt ott is üzemelési gondok jelentkeztek.)
A Putnoki Bányaüzem kivált a Borsodi Szénbányákból és kft-ként önállóan folytatta
működését. 1992. október 1.
-

A szénbányászat megszűnése.

A kezdeti időkben a királdi bányák szene az Eger – Putnok vasútra épült iparvágányon
került a felhasználókhoz. A putnoki bánya szene pedig a Sajó ártere felett átvezető függőkötélpályán át jutott a vasútállomás melletti szénosztályozóra.
Aztán ahogy a királdi telepek lassan elfogytak, illetve a célszerűség a mezőkapcsolásokat diktálta, egyre inkább összeolvadt a királdi és putnoki szénbányászat. Ennek legutolsó
stációja a Királd – Mocsolyás térségben megépült új aknaüzem lett. A szén viszont már nem
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vasúton, hanem a teljes bányán átvezető, nagyteljesítményű szállítószalagsoron jutott el a régi
Putnok – velezdi lejtősaknán át a putnoki vasútállomás melletti – új, önálló iparvágánnyal
felszerelt, ártéri osztályozóra és vagontöltőre – innen vasúton Berentére, valamint az egyéb
felhasználókhoz.
A királdi bányavasutak egyik lényeges pontjára az előzőekben bemutatott Eger – Putnok helyiérdekű vasútvonal kapcsán már utaltunk. 1892-ben 9 km normál nyomtávú iparvágány létesült Putnok állomásra Királdról. 1894-ben az iparvágányt a létesítés alatt álló Zsigmond aknáig hosszabbítják. 1908-ra épült meg az Eger – Putnok vasút, amelynek része lesz
az előbb említett iparvágány egy jelentős része is.
A III. katonai felmérés térképén már az Eger – Putnok vasútvonal szerepel. Az iparvágány nyomvonala a következő ábrák szerinti volt.
A külszíni iparvágányon kívül természetesen a bányában és annak külszínén is voltak
vasutak. Ezek 600 mm-es nyomtávval bírnak. A vontatás változatos, a kötélvontatástól a dízel- és villamos mozdonyokon keresztül.

A III. katonai felmérés térképe
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Királd bánya vasútjai91

Királdi bányaudvar, csillesorral92

91
92

www.kisvasut.hu térképe alapján
www.profilia.hu
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A nyilvántartott járművek, főleg mozdonyok93
Hely
Putnok
Putnok
Putnok
Putnok
Putnok/Királd
Putnok/Királd
Putnok/Királd
Putnok/Királd
Putnok/Királd

Pályaszám Gyártás
Állapot
BM 50 bányamozdony
.... 87/1967
.... 88/1968
EL-5/06 villamosmozdony
LwHf ..../1... sorsa ismeretlen
LwHf ..../1... sorsa ismeretlen
LwHf ..../1.. sorsa ismeretlen
LwHf ..../1... sorsa ismeretlen
LwHf ..../1.. sorsa ismeretlen
LwHf ..../1... sorsa ismeretlen
LwHf ..../1... kiállítva

K

Ezek a mozdonyok a bányavasút földalatti szállítását végezték mind Királdon, mind a későbbi
putnoki bányával való összevonás után.

EL 5/06 villamos mozdony94

Bányamentő kocsi95
93
94

www.kisvasut.hu
www.kisvasut.hu Molnár Márk felvétele
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Ikarusz személykocsi96

Régi típusú személykocsi97

A normál nyomtávú iparvágányon való vontatásról nem maradtak fenn adatok. Itt csak
a két korabeli vasútállomás képét tudjuk közölni.

Királd vasútállomása

95

www.kisvasut.hu Molnár Márk felvétele
www.kisvasut.hu Molnár Márk felvétele
97
www.kisvasut.hu Molnár Márk felvétele
96
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85

Putnok vasútállomás98

Putnok vasútállomás99

A putnoki állomáson
felépült osztályozó és
vagontöltő, 1942 után100

98

MEK Képkönyvtár
www.profilia.hu
100
Rónaföldi Zoltán gyűjteménye
99
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Putnok bánya szállítószalag csőhíd az Ártéri
osztályozóhoz
és iparvágányhoz101

A már felrobbantott Ártéri
szénosztályozó és iparvágány
helye102

Az Ártéri osztályozó helye, az iparvágány kapcsolódása
a Bánréve – Miskolc vasúthoz, Putnok állomásnál103

101

Rónaföldi Zoltán, a felvétel 2004-ben a bontás előtt készült.
Rónaföldi Zoltán, a felvétel 2004-ben a bontás előtt készült.
103
Google Earth
102
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A bánvölgyi bányák vasútjai
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1921-ben Vadna állomástól Bánfalváig normál nyomtávú vasút épült a Chorin104 telepig, 8 km hosszban.
1922-ben a Szlovik féle tárót a
Bánvidéki Kőszénbánya Rt átvette. Mellette
nyitotta a Böske tárót. Keskenynyomtávú
vasúttal csatlakoztak a normál nyomtávú
iparvágányra.
1924-ben Az Egyesült Szénbányák
Rt 1 km vasutat épített a bán völgyi vasútra
való csatlakozáshoz, Nagybarcától.
A bánvölgyi bányaterület105

Bányászati kronológia

Év106
1891
1893
1898
1900

Bán völgye

1919

Bán völgye

1890

104

Téma, történés

Hely
Bánhorvát,
Bánfalva
Bán völgye
Bán völgye
Bánhorvát

Szénbányászat megindulása
A MÁK átveszi az itteni bányákat.
A MÁK megvásárolta az itteni szénjogok egy részét. Barca, Bánhorváti, Bánfalva.
Alfréd, és Felső tárók nyitása.
Koller féle bánya. Kutatóakna, majd ebből az Alfréd táró. Később csőd miatt a
Bánvidéki Kőszénbánya Rt tulajdona.
Almás dűlői bánya nyitása.

Chorin Ferenc (Arad, 1842. május 11. – Budapest, 1925. január 20) jogász, politikus, üzletember. Fia, ifjabb
Chorin Ferenc a Horthy-korszak egyik legbefolyásosabb üzletembere volt. Alapítója és 1903-tól haláláig elnöke
volt a Salgótarjáni Kőszénbánya Rt.-nek. 1902-ben Hatvany-Deutsch Sándorral megalapította a Gyáriparosok
Országos Szövetségét (GYOSZ), amit naggyá fejlesztett. 1903-ban került a főrendi házba, és a delegációban vitt
vezető szerepet, rendkívüli energiával és szaktudással képviselve a magyar ipar érdekei. Ahol bányászati érdekeltséget szereztek, ott mindenütt Chorin telep a kolónia neve (Dorog, Salgótarján, Bán völgy).
105
Izsó István dr.
106
Az évszám néhány helyen csak hozzávetőleges értékű, mivel nem igazán lehet a pontos dátumot megállapítani. Ezt adott esetben kérdőjellel jelöltük. (RZ)
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1919
1920

Bán völgye
Nagybarca

1920

Bánfalva

1921
1921
1921
1921

Bánfalva
Bánfalva
Bánfalva
Bánfalva

1922

Bánfalva

1922

Bánfalva

1923

Bán völgye

1923

Nagybarca

1923
1923
1924

Bánfalva
Bánfalva
Bán völgy

1924

Nagybarca

1924

Nagybarca

1933

Nagybarca

1937

Nagybarca

1940
1941

Nagybarca
Nagybarca

1942

Nagybarca

1946
1946
1946
1947

Bán völgye
Nagybarca
Bánfalva
Nagybarca

1947

Nagybarca

195154
1952
1958
1961

Borsod
Nagybarca
Bánfalva
Bánfalva

1963

Kurityán - Kazincbarcika

1965

Nagybarca

1965

Bánfalva

1966

Nagybarca

A terület a Salgótarjáni Kőszénbánya Rt kezére kerül.
Péter József és Fia cég, Magda táró, Andor táró nyitása.
Szénbányászat megindulása. A Salgótarjáni Kőszénbánya Rt. Elkészült a Chorin
telepi lejtősakna.
Kisbarcai lejtősakna nyitása.
Vadna állomástól normál nyomtávú vasút épült a Chorin telepig, 8 km hosszban.
Szlovik bányavállalkozó tárója.
Kisbarcai lejtősakna nyitása.
A Salgótarjáni Kőszénbánya Rt teljesen befejezi az Almás dűlői aknát, és megépítik a II, és III. lejtősaknát is. A IV. lejtősakna (Samu) 1923-ban épült. Befejeződött a munkás és tisztviselőtelep házainak építése.
A Szlovik féle tárót a Bánvidéki Kőszénbánya Rt átvette. Mellette nyitotta a Böske tárót. Keskenynyomtávú vasúttal csatlakoztak a normál nyomtávú iparvágányra.
Az Alfréd táró kimerült.
Péter József és Fia cég, Magda és Andor tárói a Gömöri Szénbánya Rt kezébe
kerülnek.
Bánfalvai Kőszénbánya Rt bányanyitása.
A Salgótarjáni Kőszénbánya Rt teljesen befejezi a Hencel völgyi V. aknát.
Bánfalvai Kőszénbánya Rt bányájának bezárása.
A Magda és Andor tárók a Gömöri Szénbánya Rt –től a Merx Rt-hez kerülnek. A
Merx létrehozta az Egyesült Szénbányák Rt-t., amely csak az Andor tárót tartotta
meg.
Az Egyesült Szénbányák Rt 1 km vasutat épített a bán völgyi vasútra való csatlakozáshoz.
A Salgótarjáni Kőszénbánya I. lejtősaknai bánya bezárása.
Annyok Károly és Lajos Károly I. és Károly II. bányák nyitása. Társaság létrehozása Nagybarcai Szénbánya Kft néven.
Az Egyesült Szénbányák Rt Andor tárója bezárt.
Tokaji Szabó István Irén táró nyitása.
A Nagybarcai Szénbánya Kft, Károly táróit Bornemissza Géza miniszter megvásárolja, később kihajtják a másik lejtősaknát is.
A MÁSZ a következő bányákat zárta be: Marina táró, Mária akna, Irén táró.
Tokaji Szabó István Irén táró állami kezelésbe vétele és egyúttal bezárása.
Koncentráció a Samu lejtősaknára.
Borzik táró bezárása.
Bornemissza Géza miniszter Mária lejtősaknája és a Károly táró állami kézbe
kerül és egyúttal be is zárják.
Gépesítési kísérletek: WLE-50 lengyel réselőgép (Berente, Nagybarca), SZ-153
típusú, Hidasi féle rakodógép (Egercsehi).
Szénbányászat megindulása
Chorin telepi bánya, porszén bányászatára, megindult.(Almás dűlő)
Chorin telepi bánya bezárása.(Almás dűlő)
A Sajóvölgyi Bányaüzem két részre oszlik, Szeles I, II, Sajókaza, Szuhakálló I a
Szuhavölgyi Bányaüzemhez került. Bánfalva, Nagybarca a Bükkaljai Bányaüzem
része lett.
Az 1952-től épülő bánya az összes külszíni és földalatti létesítményeivel elkészült.
15 km nyitott vágathossz állt rendelkezésre!
Szénbányászat megszűnése, a Samu lejtősakna beomlasztása.
Az országos szénbányászati koncepció megváltozása miatt az egy éve elkészült
bányát bezárták. A szénbányászat megszűnt. A bánya mindössze 267 000 tonna
szenet termelt!
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A bánvölgyi normál és keskeny nyomtávú
bányavasutak sematikus elhelyezkedése

A keskeny nyomtávú külszíni bányavasút107

107

www.kisvasut.hu térképe alapján
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Csak következtetni lehet, hogy az „ismeretlen‖ vonalként feltüntetett, 0,4 km-es rész a
Szlovik táróhoz vezethetett.
Járműveiről, mozdonyairól adatokat nem találtunk.
1933. november 2.
Kriston József 23 éves bánhorváti bányász a községhez tartozó Chorin szénbányában
szállítás közben hirtelen meghalt. Az orvosi vizsgálat szerint Kristont szívbénulás ölte meg. A
balesetért senkit sem terhel felelősség.108

108

MTI, www.arcanum.hu
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Nagyvisnyó - Mályinka vasútja
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A térségi kisvasutak elhelyezkedése109

A mályinkai vonal
1919-ben a Magyar Földbirtokbank Rt. az Eger-Putnoki helyiérdekű vasút Nagyvisnyó
- Dédes állomásától kiindulva 760 mm-es nyomtávolságú iparvasutat épít a mályinkai erdőségek letermelése céljából.
A vasútvonal építési
hossza ekkor 3400 méter,
sínrendszere 9,3 kg/m-es,
legnagyobb emelkedése
35 ezrelékes, legkisebb
ívsugara 40 méteres.
III. katonai felmérés térképe

1920-ban az iparvasút hossza csaknem 8
km, a 11/12 illetve a
28/29 szelvények között
rakodás céljára csonka vágányok ágaznak ki, az iparvasút felső végállomásán 140 méter
109

www.kisvasut.hu
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hosszban kitérő vágány létesül. A vasútvonal gőzüzemű, az alkalmazott járművekről az 1920as műtanrendőri bejárás során az üzemeltető nem tudott okmányokat felmutatni, sajnos ezekről adat a későbbiekben sem derül ki.
1921-ben a nagyvisnyói fatelepről a Nagy-völgyben található Elza lakhoz vezető 600
mm-es lóvasút vágányait levezetik a nagyvasúti állomásra.
Az év folyamán a Magyar Földbirtokbank Rt. által megépített iparvasút a Sajóvölgyi
Fatermelő Rt. tulajdonába kerül.

A Nagyvisnyó Mályinka vasút egy 1924-es térképen110

Bányászati kronológia
Év111

Hely

1790

Tardona, Parasznya,
Mályinka
Tardona - Mályinka

1922

Tardona- Mályinka

1934

Tardona - Mályinka

1935

Tardona - Mályinka

1769

Téma, történés
Fazola Henrik. a tardonai, parasznyai és mályinkai lelőhelyre kért bányajogosítványt.
Szénbánya nyitása
Bányanyitás a jelzett területen, amelyet egy 1790-es művelésű bánya újranyitásával indítottak el.
Grünberger Ármin bányanyitása, az 1922-24 között már művelt Katalin
bányatelken.
Grünberger Ármin Katalin bányatelki műveleteinek befejezése.

1923-ban a Mályinkai Kőszénbánya Rt. a „Koponya szöllő‖ határrész közelében
szénbányát nyit, a hozzá vezető bányavasút a Sajóvölgyi Fatermelő Rt. vasútjának „AlsóKeselyű dűlőnél‖ található végkitérője előtt ágazik ki, és hegyi terepen, vonalkifejtésekkel
vezet a szénbányáig. A Mályinkai Kőszénbánya Rt. a fuvarozást saját járműparkkal végzi
(melyről sajnos szintén semmiféle adat nem maradt került elő), 1924-ben a végkitérőtől a
nagyvasúti állomásig vezető vonalszakaszra, a nagyvasúti iparvágányra és átrakóra a
Sajóvölgyi Fatermelő Rt-vel használati egyességet köt.
Az iparvasút későbbi története nem ismert, a szénbányát pár éves működést követően
eladják, majd hamarosan megszűnik. A Bükk hegység 1933-as turistatérképén „vágány nélkül‖ jelzéssel kerül ábrázolásra a vonal, ekkorra feltételezhetően a vasúttal feltárt erdőségeket
letermelték és az iparvasutat felszámolták.
110

Moór Attila, www.kisvasut.hu
Az évszám néhány helyen csak hozzávetőleges értékű, mivel nem igazán lehet a pontos dátumot megállapítani. Ezt adott esetben kérdőjellel jelöltük. (RZ)
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A mályinkai vasút112

A feledésbe merülő vasútvonal a kilencvenes évek végén ismét előtérbe került, a
LÁEV parasznyai szárnyvonalát az egykori iparvasút nyomvonalának felhasználásával tervezték Tardona községbe levezetni. Az építkezés nem valósult meg.113
A nagyvisnyói vonal
A nyugati Bükkben évszázadok óta foglalkoznak kőfejtéssel, fakitermeléssel, faszén
égetéssel. A szállítás azonban fogatokon történhetett csak, ez pedig nehézkes és lassú volt,
nagyban függött az időjárás adta lehetőségektől. A századelőn megépült az Eger - Putnok
vasútvonal. Megindulhatott az ipari termelés. Létrejött a Bélapátfalvi Cementgyár, nagyüzemi
mészégető és téglagyár is létesült. A sokféle ipari üzem mind-mind energiát igényelt. Ezt pedig akkoriban fából nyerték. A megnövekedett faigények gyorsabb, biztosabb szállítást követeltek. Ekkor határozta el lovag Wessely Károly szilvásváradi földbirtokos két kisvasút építését. A kisvasút csak erdészeti érdekeket szolgált, ezért ezzel részleteiben nem foglalkozunk.

112
113

www.kisvasut.hu térképe alapján
Moór Attila, www.kisvasut.hu
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Mályinka114

Nagyvisnyó-Dédes vasútállomás115

Nagyvisnyó - Dédes

114
115

www.malyinka.hu
www.vasútállomások.hu
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A vasútvonalakon szolgáló mozdonyok közül csak a nagyvisnyóiról maradt fenn
egyetlen adat.
1958-ban egy 1930-ban, az Orenstein & Koppel cég által 3587 gyári számon épített, motormozdony került a vonalra. Pályaszáma a gyári szám után 3587 lett. A mozdony a vasút elbontásáig dolgozott Nagyvisnyón.116

Hely
Nagyvisnyó

Pályaszám
Gyártás
Állapot
dízelmozdony (2 tengelyes)
3578
O&K 3578/1930 sorsa ismeretlen

O&K dízelmozdony

116

Szűcs Zoltán www.kisvasut.hu
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Kaza (Sajókaza) bányavasútjai
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A sajókazai szénterület

Az Kaza, később Sajó - Kaza és közvetlen környékének bányászati kronológiája
Év117

117

Hely

Téma, történés

1786

Sajókaza

Br. Radvánszky Ferenc első bányája Sajókazán. Ez a
Borsodi szénbányászat kezdete.

1810 22

Királd, Farkaslyuk, Sajókazinc, Tardona, Diósgyőr, Szendrő, Sajókaza, Nádasd, Ózd, Center, Parasznya, Kápolna,

Szénbánya létesítések

1860

Sajókaza

1897

Sajókaza

1886

Sajókaza

1887

Sajókaza

1892

Sajókaza

1896

Sajókaza

1910
1911

Sajókaza
Sajókaza

1913

Sajókaza

1913

Sajókaza

Radvánszky Albertné szénkutatási jogot szerzett, és
1872-ig saját használatra 250 q szenet termeltek ki.
Kezdetleges bányászat Kacola pusztán, a Radvánszky
család birtokán.
Radvánszky-Mandello féle Mandello és Tsa.
bányaanyitása, Paula, Cornélia, Orbán, Névtelen, Csibor tárók.
A Mandelló féle Kacolai bányászlakótelep építése, 6
épület, 72 család, és három munkáslaktanya.
A kacolai bányákhoz 3,3 km normál nyomtávú iparvágány épült a vadnai állomástól. A Sajó árterületén átvezető vasúttal az árvizek idején nagyon sok gond volt!
Az Orbán, Cornélia, Paula tárók lefejtve. A Millenium
bánya előkészítése, az Ella lejtősakna hajtása. Az iparvágány kihosszabbítása a Sólyom telepig.
Sajókazai Kőszénbánya Társulat. Erzsébet táró..
Borsodvidéki Kőszénbánya Társulat. József táró.
Sajókazai Kőszénbánya Társulat. Erzsébet táró bezárása.
Sztrájk, eredmény nélkül.

Az évszám néhány helyen csak hozzávetőleges értékű, mivel nem igazán lehet a pontos dátumot megállapítani. Ezt adott esetben kérdőjellel jelöltük. (RZ)
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1914

Sajókaza

1914

Sajókaza

1914
1918

Sajókaza
Sajókaza
Sajókaza, Sajószentpéter,
Disznóshorvát, Szuhakálló, Ormos
puszta, Rudolftelep

1918
1919

Sajókaza

1920

Sajókaza

1922

Sajókaza

1922

Sajókaza

1922

Sajókaza

1923

Vadna

1924

Sajókaza

1924

Sajókaza

1930

Sajókaza

1930

Sajókaza

1944

Sajókaza

1945

Sajókaza

1948

Sajókaza

195154
1954

Kelet-Borsod
Sajókaza

1956

Sajókaza

1963

Kurityán - Kazincbarcika

1966

Sajókaza

Kacolai bánya indítása. Jolán, Teréz, Ferenc, Szárhegy,
Ilona tárók. Sólyom völgy, Béla, Hugó, Dóra, Eszter
tárók. Kálmán lejtősakna.
A Miskolc – Bánréve vasútvonalhoz kisvasút épült. A
Sajón és árterén hét fahíd épült meg.
Sztrájk, 15 napig, eredmény nélkül. Majd újra 11 napig.
Sajókazai Kőszénbánya Társulat. Klára táró bezárása.
Szakszervezetek megalakítása.
Sajókazai Kőszénbánya Társulat. György lejtősakna
kihajtása.
József táró bezárása.
Függőkötélpálya épült, de ez már a Szeles aknai normál
nyomtávú iparvágányhoz, amely Szuhakállóban csatlakozott a MÁV vonalhoz.
A Sajókazai Kőszénbánya Társulat Erzsébet tárója
kimerült.
A Sajókazai Kőszénbánya Társulat Klára táró üzembe
állítása. Ezzel együtt sodronykötélpálya épült a
sajókazai vasútállomásig, 2 km hosszban.
Zimmermann Adolf bányájától a sajókazai vasútállomásig keskenynyomtávú vasút épült.
A Sajókazai Kőszénbánya Társulat Klára tárója kimerült.
A Sajókazai Kőszénbánya Társulat György akna létesítése.
Sajókazai Kőszénbánya Társulat. György lejtősakna
bezárása.
Az itteni bányák kimerültek.
A Sajón és árterén hét fahidat a németek felgyújtották a
visszavonuláskor.
A Miskolc – Bánréve vasútvonalhoz épült kisvasút
felgyújtott hídjait ideiglenesekkel pótolták, hogy a kazai
bányák ismét termelhessenek..
A Miskolc – Bánréve vasútvonalhoz épült kisvasút
lebontása. A szenet függőkötélpályán a Szeles III.
aknához szállították, onnan iparvágányon ment tovább.
Gépesítési kísérletek: Harica, Tervtáró, Sajókaza, Kurityán aknákon Dombass kombájnokkal.
A pacsányi ereszkepár építése. és a bánya indulása.
A Kálmán lejtősakna bezárása. A Hugó vető miatt a
terület lefejtése nem volt gazdaságos.
A Sajóvölgyi Bányaüzem két részre oszlik, Szeles I, II,
Sajókaza, Szuhakálló I a Szuhavölgyi Bányaüzemhez
került. Bánfalva, Nagybarca a Bükkaljai Bányaüzem
része lett.
A pacsányi bánya bezárása.

Amit a sajókazai bányák külszíni vasútjairól még tudni lehet:
A kacolai bányavasút
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A kacolai bányákhoz 1892-ben 3,3
km normál nyomtávú iparvágány épült a
vadnai (?) állomástól. A Sajó árterületén
átvezető vasúttal az árvizek idején nagyon
sok gond volt!118 1896-ban az iparvágányt
kihosszabbították a Sólyom telepig. A vasút
a katonai felmérés térképén jelölve van.
dekes módon azonban a Sajókaza
lomásra vezet a vonal! Ha a vadnai állomásig épült volna, akkor még 1,8 km-rel hoszszabbnak kellene lennie, azaz 5,1 km-nek. A
III. katonai felmérés térképe is a kazai állomást mutatja!
III. katonai felmérés térképe

A térképen a kacolai bánya jelölve van, a
vasút metszi a Szuhakálló – Sajókaza közutat és híd van a Sajó állandó folyása felett. A
Google Earth térképén is ábrázolva a 3,3 km jó közelítéssel megvan.

A kacolai vasút nyomvonala

118

Ez bizony 120 év alatt semmit sem változott, mert a Sajó áradása esetén a Sajókaza – Sajóivánka út – ez vezet
ki a 26. számú főútra – elsőnek kerül részlegesen víz alá. Ennek kapcsán ezt az utat ilyenkor rendre lezárják. A
települést csak Szuhakálló irányából lehet megközelíteni, nagy kerülővel. (RZ)
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A vasútvonal a jelenlegi térképre rajzolva119

Azt, hogy a későbbiekben ismertetésre kerülő keskeny nyomtávú vasutat miért kellett
felépíteni, ha volt normál nyomtávú, csak találgatni lehet, iratok nélkül. A bányák termelése
nem tette szükségessé a normál nyomtávú iparvágányt, túl sokba került a fenntartása, tekintettel a Sajó árterén való átvezetésre és műtárgyakra? Valószínű, de erre egyelőre nincs egyértelmű válasz.

Keskeny nyomtávú vasút Sajókazáról a Miskolc – Bánréve vasútvonalhoz
1914-ben kisvasút épült a Miskolc – Bánréve vasútvonalhoz. A Sajón és annak árterén
hét, fából készült, hídszerkezetet építettek fel.
1944. november-december táján – a magyar és német haderő visszavonulásakor – a
Sajón és árterén levő faszerkezetű, kisvasúti építményeket felgyújtották.
A Miskolc – Bánréve vasútvonalhoz épült kisvasút felgyújtott hídjait ideiglenesekkel
pótolták, hogy a kazai bányák ismét termelhessenek.
A Miskolc – Bánréve vasútvonalhoz épült kisvasutat 1948-ban lebontották. A szenet
függőkötélpályán a Szeles III. aknához szállították, onnan normál nyomtávú iparvágányon
ment tovább, Szuhakálló vasútállomásra.
A keskeny nyomtávú vasútról érdemi adatokat - nyomvonal, járművek, stb. - nem sikerült eddig felkutatni.
Sodronykötélpálya a kazai vasútállomásra

119

Google Earth
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1922-ben a Sajókazai Kőszénbánya Társulat Klára táró üzembe állítása. Ezzel együtt
sodronykötélpálya
épült
a
sajókazai vasútállomásig, 2 km
hosszban.

2 km hosszú kötélpálya a
vasútállomásra

Sodronykötélpálya a szelesi iparvágányhoz

A Szeles III. aknai, normál nyomtávú iparvágány, Szuhakálló állomás kazincbarcikai
oldalán ágazott ki a Kazincbarcika – Rudabánya vonalból.
Kazai kötélpálya a
Szeles III. aknai
iparvágányhoz

Egyéb vasút (Keskeny nyomtávú vasút Vadnáról a sajókazai vasútállomásig)
1923-ban Zimmermann Adolf vadnai bányájától, a sajókazai vasútállomásig, keskenynyomtávú vasút épült.

Rónaföldi Zoltán: Múltba nézek… A borsodi - ózdvidéki ipar- és bányavasutak rövid története

1901-es képeslap120

Felső bánya (?)
120

www.kisvasút
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Gépház és a rakodó

Sajókaza, Szuhakálló, Múcsony bányavasútjai121

121

www.kisvasut.hu térképe alapján
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Felső gépház
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A Barcika – Rudabánya iparvasút
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Itt is, mint a többi vasutaknál általában, érdemes megismerni azokat az előzményeket,
amely később a vasútvonal megépítését eredményezte, illetve annak szükségszerű hosszabbítását és fejlesztését lehetővé tette.
Az 1800-as évek első felében már ismert volt, hogy a borsodi térség gazdag ásványkincsekben, elsősorban szénben, de kitermelése csak rendkívül kis kapacitással folyt. A Sajó
völgy térségében barnaszén és lignit egyaránt található. A komolyabb bányászatának kialakulása az 1860-as évei végére tehető. A 70-es évekre a Sajó térségének széntermelése a második
legnagyobb volt Magyarországon a salgótarjáni szénmedence termelése mögött.
Az 1867 es kiegyezés korszakában Magyarország nyersvas termelésének gyakorlatilag
a fele a gömöri iparvidéken létesült, mintegy 40 kohóból származott. Ez már akkor is nagyon
nagy mennyiség volt és ezt a nyersvasat nagy részben további feldolgozásra, a nógrádi, borsodi vasfinomítókba (acélgyártás) szállították. Ezen túl a kohászati alapanyagokat is a kohókhoz kellett vinni, de ekkor már kőszénnel történt az acél- és a nyersvasgyártás is, amelyből
szintén jelentős mennyiséget igényeltek a kohók.
A Gömör, Borsod, Nógrád kohászatához közeli bányavidékek, viszont részben Borsodban, részben Ózd és Salgótarján környezetében voltak. Tetemes szállítási távolságokkal.
Ezt az árumennyiséget az akkori út- és időjárási viszonyok és a közúti járművek adottságai mellett, már képtelenség volt gazdaságosan szállítani. Erre a vasút adott kiegyensúlyozott, nagyteljesítményű, ugyanakkor gazdaságos megoldást.
A Barcika Rudabánya térségben nemcsak szénben volt jelentős kitermelhető készlet,
hanem Rudabányán és környékén jelentős vasérc lelőhelyeket kutattak fel.
A diósgyőri új kincstári vasgyár 1871-ben átvette jogelődje, a vashámor, telekesi ércbányáit, emellett kutatásokat is folytatott. Péch Antalnak122 az állami bányák és kohók állapotáról szóló1973-as jelentésében a következőket vannak leírva
122

Péch Antal (Nagyvárad, 1822. június 14. – Selmecbánya, 1895. szeptember 18.)bányamérnök, az MTA tagja.
A Bányászati és Kohászati Lapok megalapítója, első kiadója és szerkesztője. 1838-ban Nagyváradon fejezte be
tanulmányait és még ebben az évben a selmecbányai Bányászati Akadémiára érkezett, ahol a bányász szakot
szorgalmas tanulás után ösztöndíjat elérve, kitűnőre minősített végbizonyítvánnyal 1842-ben fejezte be. Az Akadémia elvégzése után kincstári szolgálatba lépett. A császári királyi bányászati kamarában 1842. június 28-án
gyakornokká nevezték ki. A hivatali esküt október 6-án tette le és zúzóművekben foglalkoztatták. 1844-ben a
selmecbányai Cristina akna és a Gedeon táró vezetésével bízták meg. Még ebben az évben irányítását
a Hoffer táróra is kiterjesztették. 1846 évben áthelyezték a Szász-érchegységbe Joachimsthalba (ma: Jahimov)
ahol új zúzóművek építését vezette. 1847-ben a királyi kamara bányatisztté nevezte ki
és Körmöcbányára (Kremnica) helyezték át. 1848 évben a Pénzügyminisztériumba a bányászati osztályra fogalmazónak osztották be. 1849-ben a magyar kormány utasítására (hazafias hűségének tanújelét adva) élete kockáztatásával Debrecenbe szállítatta át a körmöcbányai pénzverő gépeit, berendezéseit és készleteit. A világosi fegyverletételt követően börtön büntetést nem kapott ugyan, de állását vesztette, ami nagy anyagi veszteséget okozott
számára. Csak 1850 közepén tudott elhelyezkedni, meghívták a Töplicz mellett lévő magánbányához igazgatónak. 1851 évben a morvaországi Osztrauban (Osztravában) a Klein testvérek tulajdonában lévő szénbányák
igazgatását vette át. 1853 -ban a honvágy hazahozta Magyarországra, de szakmájában megfelelő állást nem kapott, így a Tisza-szabályozásnál napidíjas mérnökként helyezkedett el, ahol öccse József mérnökként állt alkalmazásban. 1855-ben visszatért Csehországba ahol megpályázta és elnyerte Schatzal szénbányáinak igazgatói
állását. 1858 januárjában a Németországban lévő Ruhr-vidéki Bochum szénbányáinak igazgatójának hívták meg,
ahol 1862-ig látta el feladatát. Ebben az évben a Mátrai Bányaegylet igazgatója lett Recsken. 1865-ben gróf
Károlyi György tulajdonában Nógrád megye Nemti községben lévő kőszénbányáját bérelte ki. 1867-ben a Pénzügyminisztériumba titkárnak, majd 1873-ban ugyanott miniszteri tanácsossá nevezték ki. Részt vett a vajdahu-
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"…Rudóbányán és Telekesen számos nyomai látszanak egy régi rézbányászatnak;
mostanában csak a nagy mennyiségben előjövő barna és vörös vasérczek termelésével foglalkozik nehány év óta a kincstár. A vasércz-telep Rudóbányán egész hegyet képez, Telekesen
pedig 4-5 öl vastagságban táratott fel több helyen; az érczet szorgalmatosan meg kell válogatni, mert 40-45 font vastartalma mellett néha réz is találtatik benne; gondos kezelés mellet
azonban igen jó, és pályasínek gyártására tökéletesen alkalmas nyersvasat ad. Hogy ezen
bányákból nagyobbszerű érctermelést eszközölni lehessen csak a személyzet elhelyezéséről és
az érzek elszállíttatásáról kell gondoskodni.; a szállítás végett Telekesról Rudóbányán keresztül Sajó-Sz.-Péterig egy keskeny vágányú bányavasutat kellene építeni, s akkor minden nehézség nélkül lehetne Rudóbányán 300.000 mázsát és Telekesen 3-400.000 mázsát termelni
évenkint…‖
Péch Antal továbbá 100 munkáslakásra, tiszti lakásokra és 3 mérföld bányavasútra,
összesen 520.000 forint befektetését indítványozta, ezen kívül 120.000 forint forgalmi tőkére
is szükség lett volna. A kincstárnak azonban nem volt pénze, így továbbra is váratott magára a
fontos nyersanyagbázis bekapcsolása a magyar vasipar vérkeringésébe. Ezzel a magántőkére
hárult a feladat, hogy végre megoldja a rudabányai vasérc hasznosítását.
1868-ban indult el a Barcika Rudabánya közötti térségben Disznóshorváton (ma Izsófalva) Ormos pusztán, Kurityánban a szénbányászat, melyet majd aztán sok másik bánya is
követ. A bányák tulajdonlása először csak a földterület birtokosaira szorítkozik, akik saját
szükségletükre termelnek csak (Gr. Pallavicini, br. Radvánszky) és viszonylag szerény bányák nyílnak. Később bányászattal foglalkozó kisbefektetők (Sárkány Kornél, Kantner Ede,
Kis-Varga István, Máderspach Lívius.…) nyitják a szénbányákat, de aztán majd megjelennek
a nagybefektetők, a vasgyárosok és az általuk alapított társaságok, akik már megfelelő tőkével, kapcsolatrendszerrel, korszerűbb, jóval nagyobb termelésű bányákat művelnek.
1872-től a legnagyobb magyar bányatulajdonos, gróf Andrássy Manó (1821-1891) is
vasérckutatásokba kezdett Rudabányán és környékén. 1874 és 1878 között, 7 bányatelekre
kapott adománylevelet (Buda, Arad, Körösbánya, Parnó, Sajó, Tokaj, Patak). Vasgyára Rozsnyó mellett működött, és bányái is voltak a közelben. Számára tehát nem volt létkérdés a rudabányai vasérc, mégis ő találta meg a bányászat fejlesztéséhez szükséges tőkéstársakat báró
Rotschild Albert és lovag Guttmann Vilmos bécsi bankárok, a morvaországi Witkowitzban
működő kohómű főtulajdonosai személyében. Andrássy és a neves pénzemberek 1880. február 4-én Bécsben megalapították a Borsodi Bányatársulatot a lelőhely korszerű nagyüzemi
módszerekkel történő kiaknázására. Ettől a naptól számíthatjuk a rudabányai bányászat újabb
kori fellendülését.

nyadi vasgyár kialakításában és a Zsil völgy szénbányászat fejlesztésében. Megbízták a selmecbányai II Józsefről elnevezett táró befejezésének meggyorsításával. Érdemeket szerzett a selmeci fémkohászat központosításában. Munkájával meg tudta akadályozni Úrvölgy bányászatának megszüntetését. Nyugállományba vonulása
után 1883-ban megválasztották Selmec- és Bélabánya szabad királyi város országgyűlési követének.
A Pallas nagylexikon bányászati rovatának szerkesztője és megírója volt. Egyik kiemelkedő munkája a „Jelentés a selmeci és diósgyőri kerületeinek állami bányák és kohók állapotáról. Budapest. 1873‖.
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Barcika – Rudabánya vasút123
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Andrássy bányatelkeit, a bankárok pedig az 500.000 aranyforint tőke többségét adták a
társulati indulásához, amit két éven belül ugyanilyen összeggel ki kellett egészíteni. Sikerült
12 évre bérbe venniük a kincstár bányatelkeit, és kötelezettséget vállaltak arra, hogy záros
határidőn belül (1882. július 31-ig) megépítik a keskeny nyomtávú szárnyvonalat a Sajó
völgyében futó állami vasút Barcika
állomásától, Rudabányáig. Az adminisztratív vezetést Gál
Jánosra (aki Rozsnyóról látta el feladatait), a műszaki irányítást az ausztriai
Eisenerzből felkért
Breitfuss Gáspár bányamérnökre bízták.
A borsodi szénbányászat a Sajó bal partján

1880-ban
a báró Rotschild Lajos, lovag Guttmann Vilmos és gróf Andrássy Manó által alapított Borsodi
Bánya Társulat kapta meg a bányászati jogokat a Sajó vidék szénvagyonának kitermelésére.
Ezek már komoly bányák, stabil termelésre van szükség ahhoz, hogy a kohászati igényeket
bírják.
A Magyar Államvasutak 1871-ben építette az első olyan mellékvonalat a Sajó völgyében, Miskolc és Bánréve között, melynél csökkentette az építési költségeket.
A MÁV második ilyen irányú kísérlete az ipari jellegű Gömöri Vasút volt 1873-74-ben,
amelynek létrehozását anyagilag a helyi vállalkozók is nagyban támogatták. Ekkor épült a
Bánréve – Feled – Fülek vonal, amely a salgótarjáni területre adott szállítási lehetőséget, de
rövid időn belül megépültek azok a szárnyvonalak is, amelyek képesek lettek a térség kohászatának és bányászatának kiszolgálására.
1880. július 24-én kérelmezte a Borsodi Bánya Társulat egy Rudabánya felé vezető
iparvasút létesítését Barcika csatlakozási ponttal a Miskolc – Bánréve vonalra. 1880. október
1-jén Kozák János prágai származású pályamester irányításával elkezdődött a vasút építése,
amelyhez Barcika vasútállomáson 670 m hosszú átrakóállomás, kitérő, valamint fahíd épült a
Sajón és a folyó árterében. Az 1000 mm-es nyomtávolságú iparvasút Barcika állomás után
hagyta el a fővonalat. Szuhakálló, Múcsony, Disznóshorvát, Ormos puszta érintésével Rudabányáig vezetett. A legnagyobb emelkedő 20 o/oo, a legkisebb ívsugár 80 méteres volt. A Sajón egy 46 m nyílású, fahíd vezetett át. A vonatok Ormos pusztán találkozhattak. A személyforgalmat a vonalon egyelőre nem engedélyezték, csak teherszállítás folyhatott.
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A 12 kg/m-es acélsínre a legkedvezőbb ajánlatot (I. o. 100 Ft/t, II. o. 80 Ft/t) a witkowitzi
vasgyár adta. A nyomtávot 1000 mm-ben állapították meg. A pálya alatti vízátereszeket vascsővel képezték ki, az összes hidakat — a Sajó fölött is — fából készítették. A 14,1 km hoszszú pálya részére 72 hold 819 négyszögöl területet vettek igénybe.
Az iparvasút forgalma 1881. augusztus 25-én indult meg. A vontatást két darab, B. Demmer
rendszerű, a florisdorfi gépgyárban készült, egyenként 50 LE-s mozdony látta el.
Ebben az első időszakban — éppen a vasútépítés fontossága miatt — a társulat irodája
Barcikán volt. A vasút üzembe helyezése után azonban feloszlatták, és az igazgatóság Rudabányára költözött. Az első iroda, a jelenlegi műhely és központi irodaház közötti, ma is használatban levő épület volt. A
barcikai rakodás felügyeletével
a MÁV állomás elöljárót bízták
meg.
A vonal 1881 augusztusára készült el, s a forgalom beindítására és az átrakóállomás üzembe
helyezésére augusztus 25-én
került sor.
21. pályaszámú mozdony

Az üzem nehézségei közé sorolható az is, hogy az igen gyorsan épített barcikai iparvasút szállítása nem volt üzembiztos. Gyakoriak voltak a kisiklások és
tengelytörések. Jelentős talpfa sűrítessél és kavicságy-vastagítással kellett az üzemköltség
terhére a pályát megjavítani.
A Magyar Bányakalauz adatai szerint 1888-ban az iparvasúti szállítás már 3 darab, összesen
150 LE-s gőzmozdonnyal történt.
A vonal 1881 augusztusára készült el, s a forgalom beindítására és az átrakóállomás üzembe
helyezésére augusztus 25-én került sor.
Acélszerkezetű vasúti híd a Sajó
felett, az 1000 mm-es nyomtávú
pályán, Barcika térségében124

A Sajón átívelő fahíd helyett
1899-ben ekkor kezdődött meg
124

Husonyicza Gábor
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annak vasszerkezetűre való átépítése, amit a rajta lebonyolódó forgalom növekedése tett szükségessé. Azt már a B.-A.-Z. Megyei Levéltárban található Borsodmegyei Lapok 1902. január
19-ei száma közli, hogy

Barcika MÁV vasútállomási helyszínrajz a Barcika - Rudabánya és a
Barcika - Herbolya iparvasutak kiágazásaival125

―…e hó 8-án déli 12 órakor volt a barcika–rudabányai keskeny vágányú ipari vasút
próbaterhelése és műtanrendőri bejárása…
…kitűnően sikerült és a híd műszaki kivitele és hordképessége minden tekintetben kifogástalannak találtatott. Ezek alapján a bizottság… a hidat… átadta a közforgalomnak….
…a hidat a witkoviczi vasgyár mintegy 160 000 korona értékben készítette és technikailag
igen szép, úgynevezett egynyílású és 60 méter hosszú mű. A régi fahidat Hahn Károly, a bányatelep vezérigazgatója a vármegyének ajánlotta fel esetleges felhasználásul".
A hidat 1969-ben bontották el, miután az UVATERV rendkívül kedvezőtlen szakvéleményt adott a felújíthatósággal kapcsolatosa. Erről kép marad fenn az utókorra!
1883-ban a 73-as szelvénynél kiágazva egy vagontárolásra alkalmas vágányrész is
épült. 1898-ban a Rudabányai Szent István aknához is építettek egy 2653 méteres szárnyvonalat.
A vasútnak a barcikai állomásból való kiágazására és annak helyére az előző kép ad
eligazítást. Ugyanezen szerepel a Barcika – Herbolya bányavasút kiágazásának elhelyezkedése is.
125

A Miskolci Bányakapitányság iratai

Rónaföldi Zoltán: Múltba nézek… A borsodi - ózdvidéki ipar- és bányavasutak rövid története

Egy 1889/90 évi jelentésben, mint érdekesség megemlíthető, hogy az iparvasúti mozdonyokat moravska - ostravai szénnel fűtötték s csak az ott 1899-ben bekövetkezett bányászsztrájk ideje alatt használtak pécsi szenet!
A századforduló a vasércbánya további fejlődését hozta. Meghatározták az elkövetkezendő és a folyó év beruházási létesítményeit és felhasználható hitelkereteit. Ezek között szerepel 2 új mozdony {60000 K), és az új vasszerkezetű Sajó híd, összesen 386 988 K-ért. (A
Sajó híd a Barcika – Rudabánya 1000 mm nyomtávú vasútján épült a korábbi fahíd helyett.)
A közgyűlésen 1903-ban merült fel először az ajánlat, hogy a rudabányai érceket ne iparvasúton Barcikára, hanem az időközben megépült Bódva - völgyi vasúthoz, Szendrőn csatlakozva, Rudabányáról közvetlenül szabványos nyomtávú vasúton szállítsák. Ennek a tervnek a
megvalósítását a hegyeken át építendő vasút tetemes költségei tették lehetetlenné.
A bányászati fejlesztések hatására rövid időn belül kiderült, hogy az 1000 mm-es
nyomtávú vasút adta lehetőségek, nem lesznek elegendőek a későbbiekben. Tervbe vették a
Szuha völgyi szénterület teljes kiaknázását - ami olyan mennyiségű szén elszállítását jelentette volna, aminél megoldhatatlan az átrakás keskeny nyomtávú vagonokból, nagyvasúti vagonokba. Másfelől pedig a borsodi szénbányászat egyik legjelentősebb üzeme épült ki ezen időszakban Ormos pusztán (ma Ormosbánya). Az ormos pusztai bányaüzemek kiemelkedő személyiségű vezetője illetve fejlesztője volt Hibbei Hosztyák Albert126 okleveles bányamérnök,
állami vasgyári felügyelő. Hibbei Hosztyák Albert további Szuha völgyi szénbányák megnyitását irányította.
Sürgette a normál nyomtávú vasútvonal kiépítését a szénbányák irányába.
Viták sorozata volt a miatt, hogy a leendő vasútvonal hol csatlakozzon az országos vasúthálózathoz. Az egyik álláspont a Miskolc – Torna – Kassa vonalhoz való csatlakozást támogatta
Szendrő állomásnál. A Szendrő állomásnál való becsatlakozás legnagyobb hátránya volt a
magas építési költség, mivel hegyi terepen kellett volna vasutat építeni.
A másik változat a - már kiépült keskeny nyomtávú vasútvonal nyomvonalán való - kiépítést
képviselte. A barcikai becsatlakozás megvalósulásával a kibányászott szén is rövidebb idő
alatt jutott el a legjelentősebb felhasználóhoz Ózdra.
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Korabeli iratokon Hosztyák és Hosztják név is szerepel. 1881. április 7-én született a felvidéki Hibbe községben (Liptó vármegye). A lőcsei főreáliskolában érettségizett, majd 1901-től 1904-ig a selmecbányai bányászati akadémián tanult. 1906-ban kapott bányamérnöki oklevelet, miközben 1905-től már a diósgyőri vasgyár
barnaszénbányáinál tevékenykedett, egészen 1939. szeptember 30-án történt nyugalomba vonulásáig Már kezdő
mérnök korában igen fontos feladatokat oldott meg, így a perecesi II-es sz. ikeraknáknak lemélyítését vízdús
úszóhomokon keresztül. 1909-ben Ormos pusztán vállalta a két lejtősakna telepítését és megindította ezek széntermelését. Az ormosi üzem megindítása után megtervezi a mucsonyi bányászatot és itt a termelést megkezdi.
Ezen bányatelepet az ő munkája elismeréseképpen ma is Albert-telepnek nevezzük. 1928.. novemberében a
Diósgyőri Vasgyárba rendelik, ahol átveszi a bányászati osztály vezetését. Itt, e beosztásban, mint a vasgyár
összes szén, vasérc, mészkő, homokbányáinak központi igazgatója, a bányászat további fejlesztését vezeti és
irányítja. Ezen szolgálati idejének utolsó évei alatt megtervezi a lyukói aknákat és elindítja az ország első fagyasztásos aknamélyítését, mely akkoriban Európában is csak harmadik volt. Kimagasló bányászati munkájának
érdemeként 1938-ban a bányaügyi főtanácsosi címet kapta meg. Nyugalomba vonulása után éveken át, mint
bányászati szakértő működött a borsodi bányászatnál, és fáradhatatlan szorgalommal, magát nem kímélve, dolgozott tovább a szénbányászat fejlesztése érdekében… Egész életét hivatásának szentelte, magánélete úgyszólván alig volt, szabadidejét is felhasználta arra, hogy munkatársainak, beosztottjainak, a dolgozóknak sorsával
törődjön. Mindig határozott, igazságos volt, erélyes, de emberszerető. Sokat tett azért, hogy a bányatelepek dolgozóinak kulturális igényeit a rendelkezésre álló keretek között kielégítse. 1959. június 28-án, rövid betegség
után hunyt el Miskolcon, életének 79. évében.
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MÁK részvény127

A vonal fekvésének tisztázása után az
üzemeltetési forma is súlyos vitákat
eredményezett, már-már úgy volt, hogy
mint helyi érdekű vonal fog kiépülni,
míg végre győzött a józanész és megkezdődhetett a Barcika – Ormos puszta
vasút, másodrangú, normál nyomtávú,
MÁV vonalként való kiépítése, a keskeny nyomtávú vasút megtartása mellett.
1907. április 4-én közlekedett az
első vonat Barcika és Disznóshorvát
között a 7,8 kilométeres 1435 mm-es nyomtávú szakaszon.
1911-ben létesült a Szuhakálló-rudolftelepi iparvágány.
1912. november 1-én adták át a forgalomnak a Disznóshorvát-Ormospuszta normál
nyomtávolságú szakaszt.
Az új vonal 23,5 kg/m, „i‖ rendszerű
vágányból épült. Legnagyobb emelkedése 12,5 o/oo. Az új vonalszakaszon 33 híd és áteresz volt, köztük
egy híd Sajó felett hat nyílással, 60
méter hosszban.
MÁK részvény128

Ormospusztától Rudabányáig
a vasúti szállítást továbbra is az 1000
mm nyomtávolságú vonal végezte.
A XX. század első éveiben a
borsod - gömöri térség három legjelentősebb bányatulajdonosa a Rimamurányi Rt, a Magyar Általános Kőszénbánya Rt., és a Sajókazinci Kőszénbánya Rt. voltak. A Barcika – Rudabánya vasútvonal
mentén elhelyezkedő bányák jelentős része – sok kisebb magántulajdonú bánya kivételével - a
Magyar Általános Kőszénbánya Rt. (MÁK) tulajdonában volt.
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Borsodi Szénbányák Rt részvény129

Borsodi Szénbányák Rt részvény130

Hosszú és gyilkos verseny után 1910-ben Magyar Általános Kőszénbánya Rt. és a
Sajókazinci Kőszénbánya Rt. egyesültek Borsodi Szénbányák Rt néven. Az újonnan létrejött
cég legnagyobb felvevőpiaca volt a Diósgyőri és az Ózdi Kohászat, és a Magyar Államvasutak.
A
trianoni
határok
kialakulása
miatt
Magyarország
elvesztette
nek nagy részét. Különösen igaz ez a vasérclelőhelyekre. A trianoni Magyarország egyetlen
megmaradt vasérclelőhelye – és a környékén jelentős szénvagyonnal - Rudabányán volt, ami
igencsak felértékelte a terület és a vasútvonal jelentőségét. Újabb fejtéseket nyitottak, ezért
1922-ben kiépült a felsőnyárádi és a kurityáni iparvágány.
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A barcikai 1000 mm-es pálya rakodójának bontása a normál nyomtáv
elkészülte után131

Egyre inkább tarthatatlan
volt az a helyzet, hogy a Rudabányán kitermelt ásványkincset
Ormos pusztán át kellett rakni
keskeny nyomtávú vasútról normál nyomtávúra. Ezért 1925-ben
kiépült a normál nyomtávú vonal Rudabányáig és a továbbiakban, mint iparvágány üzemelt.
Az átadással együtt bizonyos átépítéseket is végeztek a vonalon a tengelyterhelés növelése
érdekében.
Az Ormospuszta-Rudabánya iparvágány és a hozzátartozó Rudabánya-vasérctelep állomás
üzemeltetési engedélyét a Magyar Királyi Kereskedelemügyi Miniszter 50.731/1925.V. számú rendeletével a Borsodi Bánya Társulat részére engedélyezte.
A Kereskedelemügyi Miniszter 141.410/1929. VI. számú rendeletével az engedélyt a
Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű Rt., budapesti cégre ruházta át.
A keskeny nyomtávú vasutat 1928-ban felszámolták. Személyforgalom a vonalon egészen 1946-ig megmaradt, de csak Barcika és Ormos puszta között.
Az 1000 mm nyomtávú időszakból csak a 21. számú mozdony maradt fenn. Egykoron
még a Borsodi Bányatársulat, Barcika - Rudabányai Vasútüzeme rendelte meg.
Az 1000 mm-es nyomtávolságú mozdonyt később átépítették normál nyomtávúra és ezt követően az Ózdi Kohászati Művekhez került, ahol szerkocsit építettek hozzá. 1970-ben leselejtezték, majd 1978-ban felújították és Nagycenkre szállították, itt tekinthető meg a vasúti skanzenben.
A Barcika – Rudabánya 1000 mm-es, majd a normál nyomtávú vasutat – a rácsatlakozó iparvágányokkal együtt – a rudabányai vasérc és a térség szénbányászata éltette. A következő kronológia erről számot is ad.132 Bizonyítható, hogy az érc és szénbányák bezárásával
pecsételődött meg a sorsa a vasútvonalnak.
Év133
1868
1869
1870

131

Téma, történés

Hely
Disznóshorvát (Izsófalva)
Szuhakálló
Disznóshorvát (Izsófalva)Ormospuszta

Szénbányászat megindulása
Szénbányászat megindulása. Kisházy Kálmán. Uradalmi táró nyitása.
Szénbánya nyitása

1912
Rónaföldi Zoltán: Kronológia. A borsodi és ózdvidéki szénbányászat fontosabb eseményei, évszámai
133
Az évszám néhány helyen csak hozzávetőleges értékű, mivel nem igazán lehet a pontos dátumot megállapítani. Ezt adott esetben kérdőjellel jelöltük.
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1870
1871

Ormos patak völgye
Disznóshorvát (Izsófalva)

1873

Kurityán

1875
1876
1880
1880
1880

Kurityán
Disznóshorvát (Izsófalva)
Disznóshorvát (Izsófalva)
Felsőnyárád
Kurityán
Kazinc völgy (később Mák
völgy)

1880
1881

Barcika – Ormos puszta

1881

Disznóshorvát (Izsófalva)

1881

Felsőnyárád

1882

Disznóshorvát (Izsófalva)

1883

Szuhakálló

1883
1884
1888
1890

Szuhakálló
Disznóshorvát (Izsófalva)
Szuhakálló
Múcsony

1898

Barcika - Rudabánya

1902
1905

Múcsony
Disznóshorvát (Izsófalva)

1905

Disznóshorvát (Izsófalva)

1905
1908
1908
1908
1908
1908
1908
190811
1909
1909

Mák völgy
Rudolftelep
Rudolftelep
Ormos puszta
Mák völgy
Mák völgy
Mák völgy

1910

Disznóshorvát (Izsófalva)

1910

Mák völgy

1911
1912

Disznóshorvát (Izsófalva)Ormospuszta
Barcika - Rudabánya

1912

Kurityán

1912
1912
1912

Ormos puszta
Ormos puszta
Múcsony

1914

Felsőnyárád

1916

Kurityán

1917

Rudabánya

Disznóshorvát (Izsófalva)
Szuhakálló
Rudolftelep

Br. Radvánszky, az Óremény táró fektetési térképe 1870-es keltezésű!
Bárdy Pál, „Ó-remény‖ bányatelken bánya nyitása.
Gr. Pallavicini Róger. Szénbányászat megindulása. Eulália, Izabella
tárók a Lilla puszta völgyében.
Eulália, Izabella tárók felhagyása.
Bárdy Pál, újabb három bányatelken bányák nyitása.
Sárkány Kornél, Cornél bánya nyitása.
Szénbányászat megindulása, Máderspach Lívius.
Bányanyitás a legelőn. „Lilla-Grube‖?
Sárkány család nyitja az első bányákat. „Rudolf Cohacht‖ bányatelek.
Elkészült az 1000 mm-es nyomtávú vasút 10,1 km hosszban, amely a
bányászatra nagy hatással bírt, kimondottan az érc és szén miatt épült!
Kis-Varga István Rudolf bányatelek és bánya. Még ez évben átadta a
jogokat Kantner Ede vállalkozónak.1882-ben az Andrássy Manó féle
vasgyárral kötöttek szerződést (Betlér) 3000 tonna szén eladására.
Szénbányászat, Pető István és Társai. „Gábor Stollen‖ bánya, vagy a
„Kurittyaner Stollen‖ bánya. (Katonai térkép alapján)
Sárkány Kornél, Mátyás, Emilie, Pál nevű bányatelkek.
Kisházyak társultak Kantner Adolffal, Uradalmi táró után a Győző
bánya, majd Zimmermann bánya.
Maderspach Livius. Kutató táró, termelés nem folyt.
Sárkány Kornél, Zsigmond nevű bányatelek.
Kisházy, Kantner Zimmermann bányák szüneteltetése.
Szénbányászat megindulása, Szirmay Alfréd.
A vasútnak a rudabányai Szent István bányáig egy 1653 m leágazást
építenek.
Galán György, György nevű bányatelken létesített bánya.
A MÁK szerez itt jelentős szénbányászati jogokat. Mária táró,
Disznóshorváti Kőszénbánya Betéti Társaság, Czeizler Zsigmon, bányanyitás a későbbi István bánya helyén.
A MÁK veszi át a korábbi bányászati jogokat.
Szénbányák nyitása.
Bányászlakások épülnek.
Diósgyőri MÁVAG, két lejtősakna, egymástól 1 km távolságban.
Rudolf I és II. lejtősaknák üzembe állása.
A bányász lakásépítések révén kialakul Rudolftelep.
Grünberger Ármin, Sugár István, Sugár lejtősaknájának nyitása.
A MÁK bányatelkei és bányái, Éva, Ádám, Lajos, Olga, Vilmos, István,
Róza, Gabriella, József, Laura, Henrik, Barbara néven.
Kisházy Kálmán, Jolán táró nyitása.
További munkáslakások, iskola, orvosi rendelő, tiszti lakások.
Rudolf bányatelek és bánya. A Rimamurányi-Salgótarjáni Vasmű Rt
tulajdonába került.
A bányászati jogokat az állami tulajdonú, Borsodi Szénbányák Rt szerezte meg.
Államkincstár, két lejtősakna mélyítése. 1912-ben már termeltek. Iparvágány épült.
A korábbi 1000 mm-es nyomtávú vasút átépül normál nyomtávra.
Borsodi Bányatársulat nyit bányát.(Batthyányi János, mint a
Pallaviciniek örököse az eredeti tulajdonos). Az Eulália tárótól nem
messze épül az I táró. Újranyitják a korábbi Lilla bányát is.
Függőkötélpálya épült.
Munkáslakások építése.
Brát János, Magdolna táró nyitása.
Bódy Ödön, Ferenc és János. Az 1881-es segédtáró helyén nyílt a bánya. (Ez a Gábor táró lehetett.)
Borsodi Bányatársulat megnyitja a II. tárót.
A háborús szénhiány pótlására kísérlet történt az itteni lignit bányászatára. Csak rövid ideig bajlódtak vele és csak a bányászkolónia ellátására
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fejtették.
MÁK-Borsodi Szénbányák Rt, Ella akna nyitása.
Albert I. szénbánya nyitása. Iparvágány megépítése a szuhakálló vasútállomásra.
Sztrájk, 163 munkást a kivezényelt katonaság elvitt. Közülük 26 főt
frontszolgálatra osztottak be.
Galán György, György nevű bánytelken létesített bánya kimerült.

1917

Disznóshorvát (Izsófalva)

1917

Alberttelep

1917

Ormos puszta

1917

1918
1918

Múcsony
Sajókaza, Sajószentpéter,
Disznóshorvát, Szuhakálló,
Ormos puszta, Rudolftelep
Szuhakálló
Szuhakálló

1918

Múcsony

1919

Szuhakálló

1919
1920

Múcsony
Disznóshorvát

1920

Szuhakálló

1920

Rudolftelep

1920
1921
1921
192125
192124

Múcsony
Szuhakálló
Szuhakálló

Kisházy, Kantner Zimmermann bányák újraindítása.
Kositzky Ferenc, majd Winter Hermann. Akna nyitása. (Szuhakálló I.)
Államkincstár és Diósgyőri Vasgyár, Múcsonytól északra, Szuhakállótól keltre lejtősakna épült. (Később Alberttelep!) 1919-ben normál
nyomtávú iparvágány is épült. 1945 után is termelt!
Szuhakállói Kőszénbányák Kossitzky és Társai, és Winter Hermann,
Antal, és Mária tárók nyitása. Iparvágány a MÁV állomástól.
Brát János, Magdolna táró kimerült.
Hevesi-Czeisler társaság bányanyitása.
Szuhakállói Kőszénbányák Kossitzky és Társai, és Winter Hermann,
Winter lejtősakna kihajtva.
Megépült a későbbi kultúrház elődje, olvasókör, biliárd, kártyaszoba,
könyvtár.
Brát János, Magdolna I. bánya nyitása.
Kisházy Kálmán, Jolán táró zárása.
Czeizler Emil, II. Jolán táró.

Alberttelep (Múcsony)

Bányászlakások építése.

1922

Disznóshorvát

1922

Disznóshorvát

1922

Kurityán

1922

Kurityán

1922

Kurityán

1923
1924

Felsőnyárád
Szuhakálló

1924

Szuhakálló

1924

Szuhakálló

1924

Felsőnyárád

1924

Felsőnyárád

1925

Disznóshorvát (Izsófalva)

1925

Felsőnyárád

1926

Disznóshorvát (Izsófalva)

1926
1926
1926
1927

Disznóshorvát (Izsófalva)
Kurityán
Kurityán
Szuhakálló

1918

Szuhakálló

Szakszervezetek megalakítása.

Winter bányán bányászkolónia épült. A bányától normál nyomtávú
iparvágány vezetett a Barcika-Rudabánya vasútig.
Hevesi-Czeisler társaság új tárót hajtott ki. A Barcika-Rudabánya vasútból iparvágány leágazást is építettek.
Hevesi-Czeisler társaság bányája a földtani gondok miatt bezárt.
A Kurityáni Kőszénbánya Vállalat Mánik, Heinlich, Ferber vállalkozásai. Az 1880-as bányaterületen új bányát létesítenek. SzuhakállóFelsőnyárád normál nyomtávú iparvágányhoz kapcsolódva egy szárnyvonal létesült a kurityáni bányához.
Bányászkolónia épült.
Szénosztályozó és hőerőmű épült. Ez az erőmű látta el többek között a
rudabányai ércbánya bányavasútjait is árammal.
Waldman József bányája a Kővágóhegy nyugati oldalán.
Kisházy, Kantner Zimmermann bányák leállítása.
Szuhakállói Kőszénbányák Kossitzky és Társai, és Winter Hermann,
Antal, és Mária tárók kimerülése, de még egy lejtősaknájuk működött,
amit 1922-ben hajtottak ki.
Czeizler Emil, II. Jolán táró leállítása.
Bódy Ödön, Ferenc és János. „Szentháromság‖ bányatelek bányászata.
Iparvágány Szuhakállóból létesült.
Waldman József bányája a Kővágóhegy nyugati oldalán megnyílt. A
Bódy testvérek bányájáig a normál nyomtávú vasút megépült.
Disznóshorváti Kőszénbánya Betéti Társaság, Czeizler Zsigmon, bánya
bezárása.
Waldman József bányája a Kővágóhegy nyugati oldalán ideiglenesen
bezárt.
Grünberger Ármin, majd Disznóshorváti Barnaszénbánya Rt, lejtősakna
kihajtása.
Ella akna bezárása a szénkartell nyomására.
Borsodi Bányatársulat megnyitja a III. tárót.
Borsodi Bányatársulat I. táró kimerült
Czeizler Emil, II Kossitzky táró újraindítása.
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1927

Szuhakálló

1928

Kurityán

1929

Felsőnyárád

1930

Mák völgy

1931

Szuhakálló

1932

Disznóshorvát (Izsófalva)

1932

Kurityán

1933

Múcsony

1934

Mák völgy

1934

Szuhakálló

1934

Mák völgy

1936

Disznóshorvát (Izsófalva)

1936

Kurityán

1936

Ormos puszta

1936
1938
1939
1940

Ormos puszta
Múcsony
Felsőnyárád
Szuhakálló

1940

Szuhakálló

1940

Szuhakálló

1940
1940

Felsőnyárád
Ormos

1941

Szuhakálló

1941

Múcsony

1942
1942

Disznóshorvát
Ormospuszta
Szuhakálló

1942

Kurityán

1945

Disznóshorvát (Izsófalva)

1945

Felsőnyárád

1945

Kurityán

1945
1946

Múcsony
Ormos

1946

Ormos

1946

Ormos

(Izsófalva)-

Szuhakállói Kőszénbányák Kossitzky és Társai, és Winter Hermann
Winter akna időlegesen leállt.
A Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű Rt teljes egészében megszerzi itt a
bányászati jogokat, Izabella és Lajos bányatelek, melyeket a Borsodi
Bányatársulat I, II, III. táróiról fejtettek le.
Waldman József bányája a Kővágóhegy nyugati oldalán, amely 1925től szünetelt, Mánik Lajos tulajdonába került.
Rudolf I. akna bezárt. Megmaradt viszont a korábbi nagyvasúti iparvágány és a rakodó.
Szuhakállói Kőszénbányák Kossitzky és Társai, és Winter Hermann
bányáinak felszámolása.
Disznóshorváti Kőszénbánya Betéti Társaság, István II. bánya nyitása.
A Kurityáni Kőszénbánya Vállalat Mánik, Heinlich, Ferber (ekkor már
helyette Dudra) vállalkozásai. Az 1922-ben létesített bánya kimerült.
Brát János, Magdolna II. bánya nyitása.
Grünberger Ármin, majd Disznóshorváti Barnaszénbánya Rt, bánya
bezárása, Sugár lejtősakna.
Kisházy család. Gizella táró nyitása.
Grünberger Ármin, majd Disznóshorváti Barnaszénbánya Rt, bánya
bezárása, Sugár lejtősakna.
Grünberger Ármin, majd Breczkó József és Társa Mákvölgyi Kőszénbánya, függőleges akna, a korábbi Grünberger lejtősaknától fél kilométerre. Sodronykötélpálya és még egy lejtősakna.
Barátvölgyi Kőszénbánya Kossitzky és Társa. Bányanyitás a volt pálos
kolostor közelében. 600 mm-es, 1,5 km hosszú siklópálya épült az
ormosi állomásig.
Barátvölgy Kőszénbánya Kft, Kositzky János és Barkóczy István, Barátvölgyi bánya nyitása.
Grünberger Ármin, nyitja a József bányát.
Tamás István. Gizella Kőszénbánya Vállalat, lejtősakna és bánya.
Mánik Lajos bányája (korábban Waldmann bánya) bezárt.
Czeizler Emil, II. Jolán táró végleges bezárása.
Borsodvidéki Bányaipari és Faforgalmi Rt. (amerikai érdekeltség) Winter bánya északi területeinek művelése, valamint Szuhakálló I. lejtősakna. 1941-ben normál nyomtávú iparvágány épült a bányáig.
Győző kb. Menyhárt és Társai, Szeles I. akna nyitása Ebből majd lesz
II, III, és IV. akna is. Különösen vízveszélyes bányák lettek. A víz nemcsak a fedőkőzetekből, hanem gyakran az árvizekből is veszélyeztetett.
(1954-55, 1974…)
Felsőnyárád I. akna megnyitása.
Bányamentő csapat 10 fővel, 10 darab Drager1924 légzőkészülékkel.
Zimmermann – Menyhárt féle bányák újraindítása, jelentős haszon
nélkül.
Szénbányászat megszűnése, Tamás István, Gizella Kőszénbánya Vállalat, lejtősakna és bánya bezárása.
Ormospusztai István Kőszénbánya Kft, Zsófia bánytelki bánya nyitása.
Zimmermann – Menyhárt elkezdi a Szeles lejtősaknát.
Barátvölgyi Kőszénbánya Kossitzky és Társa. két. akna építése a Szent
István bányatelken.
Disznóshorváti Kőszénbánya Betéti Társaság, István II. bánya bezárása.
Bódy Ödön, Ferenc és János. „Szentháromság‖ bányatelek bányászatának vége?
Barátvölgyi Kőszénbánya Kossitzky és Társa. két. akna bányaműveléseinek befejezése.
Brát János, Magdolna II. és III. bánya bezárása.
A MÁSZ a következő bányákat zárta be: István táró.
Barátvölgy Kőszénbánya Kft, Kositzky János, és Barkóczy István, Barátvölgyi Bányából lesz az Ormos IV. akna.
Grünberger Ármin, József bányája lesz az Ormos V. akna.
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121

1947
1947

Disznóshorvát
Ormospuszta
Felsőnyárád
Kurityán

1948

Disznóshorvát (Izsófalva)

1948

Szuhakálló

1948

Kurityán

1950

Felsőnyárád

1950
1950
1950
1951
19511956
1952

Kurityán
Rudolftelep
Ormosbánya
Ormos

Termel az Ormos I és II. akna is.
Kihajtják az Ormos III. aknát, amellyel az I és II. aknák szállítási gondjait is meg akarják oldani. Csak részben lett sikeres.
Ormos pusztai István Kőszénbánya Kft, Zsófia bánytelki bánya állami
bezárása.
A MÁSZ létesíti a Felsőnyárád II. aknát.
Barátvölgyi Kőszénbánya Kossitzky és Társa. bányabezárás.
Grünberger Ármin, majd Breczkó József és Társa Mákvölgyi Kőszénbánya bánya bezárása.
Borsodvidéki Bányaipari és Faforgalmi Rt. (amerikai érdekeltség) Winter bánya északi területeinek művelése, valamint Szuhakálló I. lejtősakna államosítása
A volt Borsodi Bányatársulat államosítása. Ekkor a II. és III. tárókat
fejtették.
A feketevölgyi szénmező bányászatának előkészítése, tervezése. Három
aknapárral, Feketevölgy I, II aknák, valamint a Waldmann-Mánik-féle
bánya újranyitásával, ez a III. akna.
Szuhavölgyi Szénbányák Nemzeti Vállalat megalakulása.
Rudolf IV. akna nyitása.
Ormos IV. aknán KÖMI tábor létesült a bányamunkára.
Ormos I. akna kimerült.

Ózdvidék-Borsod

Kazincbarcika, Ormosbánya, Szeles akna, Tólápa, KÖMI táborok.

Disznóshorvát (Izsófalva)

1952

Szuhakálló

1952
1952
1952
1952
1953
1953
1954
1955

Alberttelep
Felsőnyárád
Kurityán
Ormos
Felsőnyárád
Ormosbánya
Szuhakálló
Alberttelep

1955

Felsőnyárád

1955

Kurityán

1955
1955

Kurityán
Ormos

195565

Kelet-Borsod

1956
1956
1956
1957
1957
1958

Szuhakálló
Kurityán
Ormosbánya
Ormos
Ormos
Felsőnyárád

1958

Rudolftelep

1958
1959
1959
1959
1960
1962

Ormosbánya
Felsőnyárád
Kurityán
Kurityán
Kurityán
Kurityán

1963

Borsod

Ella akna újranyitása.
Szuhakálló I. akna, 1952. december 15, vízbetörés, halottak, és 17 bányász a föld alatt rekedt. Országos mentés, amely sikeres. Az „Életjel‖
című magyar film erről szól.
Loy Árpád, „Termelj ma többet, mint tegnap!‖ mozgalom.
Feketevölgy I. akna, altáró és függőleges akna építésének kezdete.
A lejtősakna építése, majd a terület bányászata.
Ormos III. akna nyitása.
Feketevölgy I. aknát elkezdik mélyíteni.
Ormos VI. akna nyitása. A bánya csak 1955-től termelt.
Szeles II. akna nyitása
Albert I. függőleges akna megépítése. Fürdő, irodaház.
Felsőnyárád II akna vízbetörés a felhőszakadás miatt megáradt Szuha
patakból. Hét halott.
A volt Rimamurány - Salgótarjáni Vasmű Rt, Izabella és Lajos bányatelek bányáinak bezárása.
A volt Borsodi Bányatársulat II, és III. tárói kimerültek.
Ormos I külfejtés indítása.
Bányanyitások: Erenyő, Béke akna, Szuhakálló II. akna, Szeles III.
akna, Feketevölgy II. akna, Ormos VI. akna, Ella I. és Ella II. akna,
Edelény III. akna.
A II. akna beüzemelése.
Kurityán I. külfejtés indítása.
A második külfejtés elindítása.
Ormos I külfejtés kimerülése.
Ormos II. külfejtés indítása.
Feketevölgy I. lejtősakna mélyítése a vízdús homokréteg miatt leállt.
Fejtési acéltám acélsüveg biztosítás innen indult és gyorsan elterjedt.
(Schwarz Universal, Valent támok, csuklós süveggerendák)
A második külfejtés bezárása.
Feketevölgy I. függőleges akna elérte a IV. telepet.
Kurityán I. külfejtés kimerülése.
Kurityán II. külfejtés indítása.
Kurityán III. külfejtés indítása.
A III. külfejtés bezárása.
F-6 vágathajtógép típus indulása, ez már a borsodi viszonyoknak is
megfelelt! (Szuhakálló II. Ormos II, III, VI, Ella I. aknákon.

1946

Ormos

1946

Ormos

1947

(Izsófalva)-
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1963

Felsőnyárád

1963

Kurityán - Kazincbarcika

1964
1966

Ormosbánya
Ormos

1966

Ormosbánya

1967

Szuhakálló

1967

Alberttelep

1968
1969

Kurityán
Kurityán

1969

Ormosbánya

1970

Felsőnyárád

1970

Felsőnyárád

1970

Ormosbánya

1970

Ormosbánya

1971

Ormosbánya

1971
1972
1972
1972
1972

Ormosbánya
Szuhakálló
Edelény-Alberttelep
Feketevölgy
Ormosbánya

1973

Feketevölgy

1973

Ormosbánya

1974

Szuhakálló

1975

Feketevölgy

1976
1976
1977
1977

Feketevölgy
Ormosbánya
Feketevölgy
Ormosbánya

1978

Feketevölgy

1978

Feketevölgy

1979

Kurityán

1980

Alberttelep

1980

Feketevölgy

1982

Feketevölgy

Feketevölgy I. lejtősakna mélyítése tovább folytatódik.
A Sajóvölgyi Bányaüzem két részre oszlik, Szeles I, II. Sajókaza, Szuhakálló I a Szuhavölgyi Bányaüzemhez került. Bánfalva, Nagybarca a
Bükkaljai Bányaüzem része lett.
Ormos II. akna zárása. A maradék szénvagyon Feketevölgyhöz került.
Ormos IV. akna bezárása.
Ormos VI. akna, KSVA-80 marótárcsás jövesztőgép és HKSS
félhidraulikus fejtési támok alkalmazása.
A Szuhakálló I. akna befejezi a termelését és a II. aknához csatolják.
Albert I. akna Dobson biztosító berendezés a frontfejtéseken, amellyel
hosszú évekig eredményesen termeltek.
Kurityán akna bezárása.
A lejtősakna bezárásával a kurityáni bányászat vége.
Súlyos bányatűz Ormos VI. aknában, hosszabb időre gátakkal le kellett
zárni.
Felsőnyárád II akna bezárása. (Itt alkalmazott először a Borsodi Szénbányák lejtősaknában gumiszalagot, 1963-tól frontfejtések. A szénmedence egyik leggazdaságosabb bányája volt.)
Feketevölgy I. akna frontfejtéssel belép a termelésbe. IV. telep, Dobson
biztosítás, majd KM-87.
Ormos VII. akna megnyílt.
Ella aknán Fletcher biztosítású frontfejtés, EW-170L láncos maróhengerrel.
Ormos VI. akna, MK-97 biztosítóberendezések alkalmazása. Nem vált
be.
Ormos III. akna zárása. A maradék szénvagyont Ormos VII. fejti le.
Szeles III. akna nyitása. A bánya a Sajó árterülete alatt fejtett!
Az Edelényi Szénbányák és a Mákvölgyi Bányaüzem összevonása.
A háromtámos, vastagtelepi Fletcher biztosító berendezés indítása.
A háromtámos, vastagtelepi Fletcher biztosító berendezés indítása
Feketevölgy I. akna V. telep fejtése, Fletcher keretes önjáró biztosító
berendezésekkel és EW-170L maróhengerrel.
A Fletcher biztosítású frontfejtési berendezéseket, és az EW-170L láncos maróhengert Ormos VII. aknára telepítik át.
A II akna bezárásával a szuhakállói bányászat megszűnt.
Feketevölgy I. akna V. telep fejtése, Második frontfejtés is Fletcher
keretes önjáró biztosító berendezésekkel és EW-170L maróhengerrel.
Feketevölgy I. akna KM-87 alkalmazása alkalmazásának vége.
Ormos VII. akna, VOB-HP-102 berendezések üzembe állítása.
A háromtámos, vastagtelepi Fletcher biztosító berendezés selejtezése.
A háromtámos, vastagtelepi Fletcher biztosító berendezés selejtezése.
Feketevölgy II. akna termelésének befejezése. Víztelenítési okok miatt
Feketevölgy I. és Ormos VII. aknák védelmében, 7 km vágat és a víztelenítés fenntartása szükséges maradt.
Feketevölgy I. akna teljes gépesítési és szállítási rekonstrukció. (V.
vastagtelepi fejtések a D-i mezőben). VOB-HP-102C magyar hidraulikus pajzsok, EW-170L, majd EDW-340L jövesztő gép, EKF-3 láncos
vonszolók, nagyteljesítményű-kétirányú személyszállításra is alkalmas
– szállítószalagsor. Megerősített vágathajtási rendszer F-6H és F-6HK
típusú elővájó gépekkel. Az ország egyik legkorszerűbb, nagykapacitású bányája lett.
A maróhengerek fogasléces hajtását az országban itt alkalmazták először!
Feketevölgy I. akna csak pár ezer tonna szénnel maradt el az 1 000 000
tonnás éves termeléstől!
Bánya bezárása.
Frontfejtési, önjáró-vágatkereszteződési berendezéssel kísérlet (RÁVA).
Vezérlési és főleg stabilitási problémák miatt nem vált be.
Iszapbetörés az M/9 fejtésen, de emiatt az M/10 sem üzemelt legalább
egy hónapig.
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1983
1983
1984

Alberttelep
Alberttelep
Alberttelep

1985

Kurityán - Ormosbánya

1988

Ormosbánya

1989

Alberttelep

1992

Rudolftelep

1993

Felsőnyárád

2000
2004

Felsőnyárád
Rudolftelep

Albert I. lejtősaknán befejeződött a szén kiszállítása.
Alberttelep új, emeletes munkáslakások építése..
Rudolf IV és Albert I. aknák összevonása a Mákvölgyi Bányaüzemhez.
Feketevölgy I. és Ormos VII. aknák összevonása a Szuhavölgyi Bányaüzemhez. Szuhavölgy kezeli a dubicsányi bányanyitást is.
A széntermelés befejezése.
A Központi Szivattyújavító Üzemegységet összevonták a Központi
Osztályozó és Bányagépjavító Üzemegységgel.
Rudolf akna kivált a Borsodi Szénbányákból és kft-ként önállóan folytatta működését.
Feketevölgy i. akna kivált a Borsodi Szénbányákból és kft-ként önállóan folytatta működését.1993. október 1.
A szénbányászat befejezése (Feketevölgy)
Bánya bezárása.

A III. katonai felmérés térkép részlete134

„1925. április 18.
Tegnap adták át a forgalomnak ünnepélyes keretek között az Ormospuszta-rudabányai
vasútvonalat, amelyet a Borsodi Bányatársulat anyagi hozzájárulásával keskenyvágányú vonalról rendes nyomtávú vonalra építettek ki. Az új vonal révén tizennégy borsodi és gömöri
község jut vasúthoz. Turisztikai szempontból is fontos az új vonal, mert sokkal könnyebben
megközelíthetővé teszi az aggteleki cseppkőbarlangot. A jövőben többé nem kell harmincöt
kilométeres kocsiutat megtenni Putnokról, mert Rudabányától az aggteleki barlang csak tizenhárom kilométernyire esik. A vasútvonal megnyitásán az illetékes hatóságok és az érdekelt
községek képviselőin kívül a közönség is nagyszámban vett részt. Az átépítés. következtében
felszabadult keskenyvágányú vasútanyagot Szeged városa vette meg, hogy ennek felhasználásával építse ki a nyáron, az alsótanyai körvasutat.

134
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Sematikus vázlat az utolsó idők, iparvágányairól,
melyek a Kazincbarcika – Rudabánya vonalból
ágaztak ki. (1980-as évek)

1938. február 5.
Krajnyák János bányászra Múcsony községben, munkaközben rászakadt a föld. Mire
megtalálták, már halott volt.
1939. május 11.
Barcika község határában az Ormospuszta felé haladó tehervonat mozdonyvezetője
észrevette, hogy a sínen egy kis gyermek ül. Rásípolt és fékezett, a gyerek azonban nem ment
el, s a vonatot már nem lehetett megállítani. A kerekek derékban kettészelték a gyermeket,
akiről megállapították, hogy Györkéi Miklós kétéves fiúcska. A gyermek szülei ellen gondatlanság miatt megindították az eljárást.

1942. október 6.
A MÁV üzletvezetősége közli: A hétfői nap folyamán vasúti szerencsétlenség történt
Ormospuszta és Rudabánya között. A Rimamurányi Vasmű tulajdonában levő kézi hajtány,
amelyen 14 magánszemély ült, összeütközött egy mozdonnyal. Az utasok közül kettő meghalt,
négy súlyosan megsebesült, három sértetlen maradt, a többi könnyebben megsérült. Az üzletigazgatóság és a forgalmi osztály főnöke személyesen vezetik a vizsgálatokat a helyszínen. A
vizsgálat még folyik.
1938. április 8.
A Magyar Távirati Iroda jelenti:
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A belügyminiszter a Borsod - Gömör és Kishont k.e.e. vármegyékbe bekebelezett Múcsony község határában fekvő kincstári szénbánya telep nevét „Alberttelep‖ névben állapította meg.
1936. július 7.
Szabados András múcsonyi lakos a napokban, Bratt János, ottani bányatulajdonos fűtőházának tetőzetét javította. A munka közben a tetőzet rozoga faanyaga beszakadt, Szabados
lezuhant és a helyszínen meghalt. Gondatlanság látszik fennforogni. A csendőrség a nyomozást megindította.‖135

Ormos pusztai szénosztályozó az 1920-as években.
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A rudabányai vasércbánya bányavasútja
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A Barcika – Rudabánya iparvasút létrejötte elválaszthatatlan a rudabányai vasérc és a
szélesebb térség szén bányászatától.
Rudabánya az egyik középkori híres bányaváros, ahol jelentős királyi kedvezményekkel bírt a vasérc és egyéb ásványok bányászata. Több bronzeszköz-leletet ismerünk Rudabánya környékéről a korai vaskornak abból az időszakából, amikor a vasat még csak szórványosan használták és az eszközöket továbbra is főleg bronzból készítették. Ragályon bronzkardok
és bronztű, Rudabányán hat bronzkarperec, Szuhogyon bronzbalta, Szendrőben bronzbalta és
tű került elő. Meg kell említenünk a kazincbarcikai kincsleletet, amelyben bronztekercsek,
huzalok, tűk mellett félkészgyártmány, öntőlepény is volt, amelyből még nem készítettek eszközt vagy ékszert.
A régi feljegyzések a Rudabánya környékén, számos helyen (Imola, Dövény, Felsőkelecsény stb.) megtalálható salakrétegeket őskorinak említik. Az újabb kutatások azonban ezeket a meglevő leletek alapján a középkorba helyezik. Sajnos a belőlük előkerült leletek egy
része elveszett, mégpedig azok, amelyek a leírások szerint a korai vaskor ismertetett fémeszközeivel megegyeztek. Ezeknek a salakrétegeknek a feltárása választ adna arra a kérdésre,
hogy egy részük az őskorból származik-e?
A vas használata hazánk területén általánosan csak a vaskor második felében terjed el.
A keletről jött szkíta és a nyugatról jött kelta népcsoportok használták széles körben a vasból
készült eszközöket, amellett, hogy a bronzöntés továbbra is nagy szerepet játszott.
Rudabánya középkori bányászatának tárgyát a külszíni kibúvásként jelentkező barnavasércben található termésréz, rézércek és ezüsttartalmú galenit képezték. A középkori magyar bányászatot a bányatermékek iránti kereslet, kitermelésük gazdaságossága, nem utolsósorban pedig az uralkodónak
a bányatermékekhez fűződő
monopóliuma
irányította.
Az itteni bányászat az ezüst
és a rézérc kitermelésével
indult meg, majd hanyatlása
után a XVIII. század közepén tért át a vasérc rendszeres bányászatára.
Középkori bányavárosok

A magyar bányászat
legfontosabb tárgya a középkorban a két nemesérc, az
arany és ezüst. Hazánk a világgazdaságban az aranytermelésben Afrika után, az ezüstbányászatban Csehország után a második helyet foglalta el. A világ aranyának egyharmadát, ezüst
Rudabánya ércbányászatának kezdetét illetően csak egy, 1826-ban papírra vetett hagyomány
tartalmaz valamelyes támpontot. Ekkor a falubeliek és a szomszédos falvak lakói azt vallották, hogy „csehek kezdték el Rudabányán az érc bányászatát több száz évvel ezelőtt. A legrégibb művelés csak a gazdag rézércet fejtette le. Ismert dolog, hogy a középkorban Csehország
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a világ első ezüsttermelő országa. A magyarok már a vezérek korában érintkezésbe jutottak a
cseh ezüstbányászokkal és Géza fejedelem idejében Körmöcz-, Selmecz- és Besztercebánya
vidékén közülük sokat letelepítettek. Ha az 1828-ban közölt hagyománynak van némi történeti alapja, akkor valószínű, hogy a cseh bányászok ezüstérceket keresve indították el Rudabányán az ezüst és a bővebben előforduló, könnyebben felszínre hozható termésréz, valamint a
jól kohósítható rézércek bányászatát.
Rudabánya középkori története írásos emlékekben igen szegény. Amikor a reá vonatkozó első írott okmányok 1359-ben és 1378-ban fölemlítik, már a bányavárosokra jellemző
közigazgatási és bírói szervezettel rendelkezik. Rudabánya a XIV. század második felében az
oklevelek tanúsága szerint a hét felső-magyarországi bányaváros egyike volt A bányászkiváltságokat és a bányavárosi rangot a nernesércek termelésében elsősorban érdekelt királyok,
főleg a tatárjárás után és a XIV. században adományozták. A bányavárosi rang és a nemesércbányászat között szoros összefüggés van.
Mohács és a kettős királyválasztás a felső-magyarországi bányászat igen erős hanyatlását eredményezte.
Ugyancsak 1573-ban — talán utoljára — együtt említik Rudabányát az egykori hét
felső-magyarországi bányavárossal. Miksa király a felső-magyarországi bányavárosok —
Gölnicz, Szomolnok, Rudabánya, Jászó, Telkibánya, Rozsnyó és Igló -erdeinek használatát
eltiltja, mert a bányákhoz és az olvasztókohókhoz különben kevés lesz a fa és faszén. Főleg a
szomolnoki rézvállalat kohóinak faellátása érdekében adja ki e tilalmat, elsősorban az állataikat legeltető vlach pásztorokat tiltja ki az erdőből
A töröknek ebben az időben nemcsak Rudabánya, hanem Disznóshorvát és Ziliz községek népe is sínvassal adózott.
1692-ben Gvadányi újból fellendítette Rudabányán a török alatt visszafejlődött bányászatot. A kilenc évvel később készült leltár szerint Gvadányi Sándor 1692-től 24 000 Ft-ot
fordított a rudabányai ércbányák felújítására, míg az 1683 óta művelt mecenzéfi bányákra 20
000 magyar forintot költött. Sem ezek, sem a rudabányai ércbánya nem jövedelmeztek semmit.
Miként az egykorú magyar nyelvű forrás közli, „rudabányai helységben gróf Gvadányi Sándor uramnak rézbányája és sörfőző háza lévén, azokra feles (sok) fa kívántatott. Az
ottan lévő bányászoknak gr. Csáky Zsigmond uram erdején kívül semmi fája nem lévén, Gvadányi uram tisztjei és más egyébféle emberei Csáky gróf úrnak erdeit vesztegették"
Rákóczi 1707-ben Bercsényi Miklós útján, majd 1709-ben két ízben maga utasította
Borsod megyét, hogy a rudabányai bányászoknak az adó- és kvártélyterhek elengedésével
adjanak meg minden kedvezményt, mert a haza javára fontos, közérdekű munkát végeznek.
1826 körül új formában indul meg ismét az ércbányászat Rudabányán. Kistőkések,
bányamunkások, jobbágyok egyénileg, és mint kisebb társulatok bányászkodnak. A termelt
ércet nem saját üzemükben olvasztják, ilyennel nem is rendelkeznek, hanem eladják. A korábbi kevés számú vashámor-vállalkozás helyébe a kisüzem, vagy a rövidéletű magánvállalkozások hosszú sora lép.
A diósgyőriek 1841 végén, saját régi elhagyott öt bányájukban kezdték meg a kutatást,
mégpedig Felsőtelekesen, a Templombércen, a telekesi hegyen és a felsőtelekesi Rudahegyen
és alsótelekesi szakaszán, továbbá Martonyiban a Nagyrednek hegyen. Mind az öt helyen
külszíni művelést kezdtek, s a diósgyőriek rövidesen ellátták magukat annyi vasérccel, am-
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ennyi az olvasztási kísérleteikhez elegendő volt. Az érdekeltség 1843-ban télen a telekesi vasércbányáit szüneteltette, mert a telekesi Templombércen a fedőrétegek szokatlanul vastagok
voltak s a fejtést főképpen télen a hó is nehezítette.
Az új diósgyőri kincstári vasgyár átvette jogelődjének, a régi diósgyőri vashámornak
telekesi vasércbányáit, egyúttal új kutatáshoz kezdett Rudabányán, Telekesen, sőt Szuhogyon
is.
Az igazi, nagyléptékű változások ekkor indulnak el.
A Barcika és Rudabánya térségben nemcsak szénben volt jelentős kitermelhető készlet, hanem Rudabányán és környékén jelentős vasérc lelőhelyeket kutattak fel.
A rudabányai bányavasút, a Barcika - Rudabánya 1000 mm nyomtávú, majd később a normál
nyomtávú vasúthoz kapcsolódott, ezért a fejlesztések és az üzemelés során számos közös pont
van. Ezekből néhányat majd itt is meg kell említeni, hogy az összefüggések kiderüljenek!
A diósgyőri új kincstári vasgyár 1871-ben átvette jogelődje, a vashámor, telekesi ércbányáit, emellett kutatásokat is folytatott. Péch Antalnak az állami bányák és kohók állapotáról szóló1973-as jelentésében a következőket vannak leírva
"…Rudóbányán és Telekesen számos nyomai látszanak egy régi rézbányászatnak;
mostanában csak a nagy mennyiségben előjövő barna és vörös vasérczek termelésével foglalkozik nehány év óta a kincstár. A vasércz-telep Rudóbányán egész hegyet képez, Telekesen
pedig 4-5 öl vastagságban táratott fel több helyen; az érczet szorgalmatosan meg kell válogatni, mert 40-45 font vastartalma mellett néha réz is találtatik benne; gondos kezelés mellet
azonban igen jó, és pályasínek gyártására tökéletesen alkalmas nyersvasat ad. Hogy ezen
bányákból nagyobbszerű érctermelést eszközölni lehessen csak a személyzet elhelyezéséről és
az érzek elszállíttatásáról kell gondoskodni.; a szállítás végett Telekesról Rudóbányán keresztül Sajó-Sz.-Péterig egy keskeny vágányú bányavasutat kellene építeni…
…hogy ha Telekestől Sajószentpéterig keskeny nyomtávú bányavasutat építenének, azzal Rudóbányán 300 000 mázsára, Telekesen 3—4000 mázsára lehetne fokozni az évi termelést. A termelési költség mázsánként 7 — 8 krajcár, a szállítás Diósgyőrre a bányavasúton
nem kerülne többe 12 krajcárnál…‖
Péch Antal továbbá 100 munkáslakásra, tiszti lakásokra és 3 mérföld bányavasútra,
összesen 520.000 forint befektetését indítványozta, ezen kívül 120.000 forint forgalmi tőkére
is szükség lett volna. A kincstárnak azonban nem volt pénze, így továbbra is váratott magára a
fontos nyersanyagbázis bekapcsolása a magyar vasipar vérkeringésébe. Ezzel a magántőkére
hárult a feladat, hogy végre megoldja a rudabányai vasérc hasznosítását.
1872-től a legnagyobb magyar bányatulajdonos, gróf Andrássy Manó (1821-1891) is
vasérckutatásokba kezdett Rudabányán és környékén. 1874 és 1878 között, 7 bányatelekre
kapott adománylevelet (Buda, Arad, Körösbánya, Parnó, Sajó, Tokaj, Patak). Vasgyára Rozsnyó mellett működött, és bányái is voltak a közelben. Számára tehát nem volt létkérdés a rudabányai vasérc, mégis ő találta meg a bányászat fejlesztéséhez szükséges tőkéstársakat báró
Rotschild Albert és lovag Guttmann Vilmos bécsi bankárok, a morvaországi Witkowitzban

Rónaföldi Zoltán: Múltba nézek… A borsodi - ózdvidéki ipar- és bányavasutak rövid története

működő kohómű főtulajdonosai személyében. Andrássy és a neves pénzemberek 1880. február 4-én Bécsben megalapították a Borsodi Bányatársulatot a lelőhely korszerű nagyüzemi
módszerekkel történő kiaknázására. Ettől a naptól számíthatjuk a rudabányai bányászat újabb
kori fellendülését.
Andrássy bányatelkeit, a bankárok pedig az 500.000 aranyforint tőke többségét adták a társulati indulásához, amit két éven belül ugyanilyen összeggel ki kellett egészíteni. Sikerült 12
évre bérbe venniük a kincstár bányatelkeit, és kötelezettséget vállaltak arra, hogy záros határidőn belül (1882. július 31-ig) megépítik a keskeny nyomtávú szárnyvonalat a Sajó völgyében
futó állami vasút Barcika állomásától, Rudabányáig. Az adminisztratív vezetést Gál Jánosra
(aki Rozsnyóról látta el feladatait), a műszaki irányítást az ausztriai Eisenerzből felkért
Breitfuss Gáspár bányamérnökre bízták.
Guckler Győző a vasércbányászatról 1882-ben írt cikkében a Borsodi Bányatársulat
megalakulásával annak a reményének ad kifejezést, hogy
„… ilyképpen a bányászatot a vidéken erős kézzel felkarolván, azt bizonyára szebb jövőnek viszi eleibe ...
…Rudabánya a vaspályától meglehetős messze fekszik, a vaskőnek szekereken való
odaszállítása pedig igen drága, sőt az utak rosszasága folytán főleg esős időkben sokszor lehetetlen lett volna, a főgond arra lett fordítva, hogy a szállítás fennakadás nélkül történhessék, amit csakis a vaspálya által lehetett elérni."
1880. július 24-én kérelmezte a Borsodi Bánya Társulat egy Rudabánya felé vezető
iparvasút létesítését Barcika csatlakozási ponttal a Miskolc – Bánréve vonalra. 1880. október
1 -jén Kozák János prágai származású pályamester irányításával elkezdődött a vasút építése,
amelyhez Barcika vasútállomáson 670 m hosszú átrakóállomás, kitérő, valamint fahíd épült a
Sajón és a folyó árterében. Az 1000 mm-es nyomtávolságú iparvasút Barcika állomás után
hagyta el a fővonalat. Szuhakálló, Múcsony, Disznóshorvát, Ormos puszta érintésével Rudabányáig vezetett. A legnagyobb emelkedő 20 o/oo, a legkisebb ívsugár 80 méteres volt. A Sajón egy 46 m nyílású, fahíd vezetett át. A vonatok Ormos pusztán találkozhattak. A személyforgalmat a vonalon egyelőre nem engedélyezték, csak teherszállítás folyhatott.
A 12 kg/m-es acélsínre a legkedvezőbb ajánlatot (I. o. 100 Ft/t, II. o. 80 Ft/t) a witkowitzi
vasgyár adta. A nyomtávot 1000 mm-ben állapították meg. A pálya alatti vízátereszeket vascsővel képezték ki, az összes hidakat — a Sajó fölött is — fából készítették. A 14,1 km hoszszú pálya részére 72 hold 819 négyszögöl területet vettek igénybe.
Az iparvasút forgalma 1881. augusztus 25-én indult meg. A vontatást két darab, B. Demmer
rendszerű, a florisdorfi gépgyárban készült, egyenként 50 LE-s mozdony látta el.
Ebben az első időszakban — éppen a vasútépítés fontossága miatt — a társulat irodája
Barcikán volt. A vasút üzembe helyezése után azonban feloszlatták, és az igazgatóság Rudabányára költözött. Az első iroda, a jelenlegi műhely és központi irodaház közötti, ma is használatban levő épület volt. A barcikai rakodás felügyeletével a MÁV állomás elöljárót bízták
meg.
A vonal 1881 augusztusára készült el, s a forgalom beindítására és az átrakóállomás üzembe
helyezésére augusztus 25-én került sor.
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Az üzem nehézségei közé sorolható az is, hogy az igen gyorsan épített barcikai iparvasút szállítása nem volt üzembiztos. Gyakoriak voltak a kisiklások és tengelytörések. Jelentős talpfa
sűrítéssel és kavicságy-vastagítással kellett az üzemköltség terhére a pályát megjavítani.
A Magyar Bányakalauz adatai szerint 1888-ban az iparvasúti szállítás már 3 darab, összesen
150 LE-s gőzmozdonnyal történt.
„Az 1880. február 3-án Bécsben létrejött Borsodi Bányatársulat célja a rudabányai
vasérctelep külszíni nagyüzemi módszerekkel történő kiaknázása volt. Az üzem és a bányatelep kiépítése lendületesen folyt a következő években, és ennek köszönhetően Rudabánya a század végére Európa egyik legkorszerűbb bányahelyévé vált. A társulat vezetése arra törekedett, hogy a termelés körülményeit és jövedelmezőségét folyamatosan javítsa, amit többek
között az akkoriban még újdonságnak számító technikai megoldások gyors alkalmazásával
kívántak elérni. A gépek, berendezések eleinte gőzüzeműek voltak, ám a szenet és a vizet nehéz
terepen kellett a bányába felszállítani. Ezért 1898-ban az akkor még ritkaságnak számító villamos központ létesítését határozták el a bányatelepen, ahonnan légvezeték továbbítja az
áramot a külszíni fejtés munkahelyeire a szállítóberendezések működtetése céljából. A 100
lóerős váltóáramú generátort, kazánházat gőzgéppel, épülettel együtt 1898 októberére fel is
építették. Ez a beruházás tette lehetővé, hogy később elektromossá alakítsák át az angol
gyártmányú gőz-kotrógépeket, és a bányavasút is villamos meghajtást kapjon…
…Bányatársulatunk rudabányai telepe közelében művelés alatt álló, mellékelt helyszínrajzban feltüntetett Andrássy és Vilmos bányákban, villamos erővel hajtott felhúzó készülékeket illetve siklókat tervezünk berendezni. Ezen siklókon az Andrássy bányában összegyűlt
valamint az érczkövet takaró fedőrétegek a helyszínrajzban „A‖ val jelölt hegyoromra felhúzni és ottan a hegy lejtőjén elteríteni – a Vilmos bányában pedig a vaskövet az előbbihez hasonló módon és – siklón felhúzni és onnan az 50 ctm vágánytávú s már régebben üzemben
levő gőzüzemű bánya vasutunkon rudabányai pörkölőinkhez illetve ottani állomásunkra elszállítani tervezzük, a tervezett berendezések által egyrészt üzemünket fokozni, a kézi munkát
jobban értékesíthetni, és gazdaságosabb kezelést remélhetünk elérhetni. A berendezés valamint annak elhelyezése a mellékelt helyszínrajz s az ahoz tartozó részletes építési tervekben
feltüntetett módon és pedig következő képen létesülne. Rudabányai vasút állomásunk közelében, nevezetesen a helyszínrajzon 1181. számmal jelölt telken, egy központi áramfejlesztő
telep építését tervezzük.
Központi telepünk három 85 m2 fütő felületű és 10 légkörnyomású gázkazánnal és egy
fekvő gőzgéppel lesz felszerelendő, ezen gőzgép egy dynamogépet hoz működésbe, mely utóbbi 2000 volt és 35 ampére áram erősségű váltakozó áramot szolgáltatna.
A gép és dynamo felett a mellékelt tervezetben feltüntetett favázas gépház építése terveztetik, a kazánok nagyobbára szabadon, illetve beboltozva fedél nélkül állnak. A gép táplálására szükséges vizet a saját területünkön építendő közönséges kútból tervezzük nyerni.
A 40 mtr magassággal tervezett magas kémény vasbádogból belül kifalazva lesz felépítendő.
A kazánok, gép és dynamo gép kezelését törvényszerű képesítéssel bíró egyénekre fogjuk rábízni, és az összes gépeket az elő írt felszereléssel fogjuk elláttatni.
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A most leírt központi telepünkön fejlesztendő villamos áramot az Andrássy és Vilmos
bányákig távírda oszlopokon 4.0 mtr magasra fügesztett kettős vezetéken tervezzük át vinni, a
vezeték vonalát a helyszín rajzban feltűnő módon jelöltük meg.
A vezeték az Andrássy bányában a helyszín rajzon „A‖-val jelölt helyen egy
transformátorral áll kapcsolatban, mely Transformator a 2000 volt feszültségű áramot 300
voltra szállítja le, mely feszültség mellett lesz működésbe hozva az itt elhelyezett Ii rendű motor….
… Az egész berendezés részben saját területünkön részben Rudabánya és FelsőTelekes községek határában és ottani birtokosok területén lesz létesítendő. Az idegen területek
egyrészt megvenni, másrészt különösen a vezeték oszlopok elhelyezésére és a vezeték alatti, –
a fenntartásra szükséges területeket kártalanítás útján reméljük megszerezni, s mivel ez iránt
a szükséges lépéseket már is megtettük, reméljük hogy a közigazgatási bejárás alkalmára a
területek használatba vételére vonatkozó engedélyeket befogjuk mutatni.
A vezeték, valamint a többi tervezett építmények által víz folyások nem érintetnek és
idegen érdekek nem sértetnek meg.
A vezeték köz használatban lévő utat három ízben szel át és pedig Rudabánya községben a központi telep közelében ugyan itt a vezeték első törése közelében és végre FelsőTelekes község határában az alsó Telekesre vezető községi utat.
A vezeték hossza a központi teleptől az Andrássy bányáig 1500 mtr, innen a Vilmos
bányáig 2000 mtr összesen tehát 3.5 kmtr hosszú.
Közhasználatban lévő utak, műtárgyak vagy egyébb létesítmények áthelyezése vagy
átalakítása nem lesz szükséges.
A költségekről külön jegyzéket csatoltunk, mely szerint a berendezés 42000 frtot tenne
136
ki…‖
A Borsodi Bányatársulat, amikor elkezdte a vasércbánya komoly művelését, nagy lendülettel látott munkához. A gyors kutatófúrások után a külszíni termelés mellett döntöttek,
amely az Arad bányatelekben, közvetlenül a vasút végállomása mellett indult meg.
Az egész vasérctelep hasznosíthatósága érdekében 3 km hosszú, 500 mm-es lóvontatású főszállító pályát fektettek le a Bruimann nevű bányatelekig. A szállítás 1 m3-es facsillékben
történt.
A rudabánya - felsőtelekesi lóvontatású bánya vasút megépítését 1892.. júliusára írta elő a
végleges szerződés, így a Rudabánya felől kezdődő bányászat fokozatos távolodása mértékében épült csak meg.
1881: a kimutatások szerint l pályafelvigyázó, 2 mozdonyvezető teljesített szolgálatot.
A telekesi bánya szállításának a rudabányai bányavasúthoz való csatlakoztatása érdekében az
úgynevezett telekesi tárót hajtatták ki, amely túlnyomórészt tömör ércben haladt.
A telekesi táró folytatásával a létesített 3 km hosszú, 500 mm nyomtávú vasútból 1200 m
hosszú rész táróban haladt. A tárót 1888 márciusában újból folytatták, és a teljes hossz ez év
szeptember elejére elkészült.
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Hadobás Sándor: A rudabányai vasércbánya villamosításának kezdete (Breitfuss Gáspár bányaigazgató tervezete, 1898.)
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A lóvontatású szállítópályát az Andrássy bányamezőig mozdonyvontatású pályává építették
át, amelyre a M. Kir. Vasúti Főfelügyelőség 1889. május 30-án üzembe helyezési engedélyt
adott.
Egy 1888-ban készült kimutatás 3 darab mozdonyt ír, 150 LE összteljesítménnyel. A
társaság által épített vasúti pályájából ekkor tehát 14,1 km gőzüzemű, 2,1 km lóvontatású és
7,8 km egyéb szállítású volt.
1889/90 évi jelentés: Az 500 mm-es nyomtávú gőzüzemű bányavasút, a szállítást a várakozásnak megfelelően 2 év óta zavartalanul végezte, és a termelt ércnek a pörkölőkhöz való
levontatása olcsóbb üzemet biztosított, mint a ló szállítás. Mint érdekesség megemlíthető,
hogy mind az iparvasúti, mind a bányavasúti mozdonyokat moravska - ostravai szénnel fűtötték s csak az ott 1899-ben bekövetkezett bányász-sztrájk ideje alatt használtak pécsi szenet
A századforduló a vasércbánya további fejlődését hozta. Meghatározták az elkövetkezendő és a folyó év beruházási létesítményeit és felhasználható hitelkereteit. Ezek között szerepel 2 új mozdony {60000 K), és az új vasszerkezetű Sajó híd, összesen 386 988 K-ért. (A
Sajó híd a Barcika – Rudabánya 1000 mm nyomtávú vasútján épült a korábbi fahíd helyett.)
A közgyűlésen 1903-ban merült fel először az ajánlat, hogy a rudabányai érceket ne iparvasúton Barcikára, hanem az időközben megépült Bódva - völgyi vasúthoz, Szendrőn csatlakozva, Rudabányáról közvetlenül szabványos nyomtávú vasúton szállítsák. Ennek a tervnek a
megvalósítását a hegyeken át építendő vasút tetemes költségei tették lehetetlenné.
1900-ban már 6 darab gőzmozdony, 650 LE összteljesítménnyel üzemel.
1904-ben a költségek csökkentése céljából az egyik kotrógépnél, a meddő elszállítására, ló helyett benzinmozdonyt próbáltak ki. 3 hónapi üzem után az összehasonlító számítások
azt bizonyították, hogy a mozdony 8 lovat pótolt. A ló szállítás költsége 3 hónap alatt 4630,46
K, míg a mozdonyszállításé 2879,59 K. A megtakarítás 1750,87 K, ez adómentes benzin
használata esetén 2308,59 K lett volna, vagyis 3 hónap alatt a mozdony l évi teljes amortizációját biztosította.
Ugyancsak üzemszámla terhére kívántak beszerezni egy barnaszén tüzelésű mozdonyt is a
Lokomotívgyár Rt.-től, 12 800 K-ért.
A keskenynyomtávú szállítás a bánya határain nem terjedt túl. A korszerű megoldásokra való törekvés szép példája, hogy a bánya belső munkáinál 1904-tól kezdve benzinmotoros mozdonyt használtak a gőzüzemű kotrógép mellett. A kotrógépeket kiszolgáló benzinmotoros mozdonyoknál kár, hogy üzemük nem volt folyamatos és a gépek elavulása után hasonló újabb mozdonyt nem állítottak használatba.
1905: A bányaüzemköltség terhére a következő beszerzések történtek: 2 új fékmű, 37
db önürítő letakarítási csille, 30 LE-s új mozdony, 12 LE-s benzinmozdony az Andrássy II.
bányarészbe, kétlépcsős Ingersoll - kompresszor, 2 kőzetfúrógép és egy új gőzkazán. (Az
Andrássy II. bányarész elnevezést ettől az időtől kezdve használják.)
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Rudabányai vasércbánya vasútja137

Rudabánya altáró rendező
pályaudvar

Az 1908. évben tartott
közgyűlés a következő beszerzéseket engedélyezte a bányavasút
részére: egy darab 3 csatlós barnaszén tüzelésű bányamozdony a
– podyánka - telekesi vonalrészre
12 000 K-ért, a letakarítás helyének a meddőhányótól való nagy
távolsága miatt, két darab Siemens gyártmányú 30 LE-s villamos mozdony. Ezek beszerzése megtörtént és üzembe is kerültek.
A Barcika - rudabányai vonalrészre, kapacitásbővítésre - 32 000 K-ért - egy darab, 4
csatlós barnaszén tüzelésű mozdonyt vásároltak.
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1910-ben vezették be a felsővezetékes és villamosmozdony szállítást a bányavasút
egyes részein.
1918: Az üzemben levő benzinmozdonyokat a benzinhiány miatt faszén gázgenerátorral működőkké alakították át.
A bányavasúton a mozdonyszállítás 1925 után átmenetileg háttérbe szorult, s helyette
a végtelen kötelű szállítás került előtérbe. Ennek részben természetes oka a külszíni bánya
mélyülése volt, ami a művelés magasságában kiképzett hányók további használatát lehetetlenné, s a meddő felvontatását szükségessé tette. Ez időszakban viszont igen nehézkes és kellemetlen vonalvezetésű végtelenkötelű pályákat létesítettek olyan helyeken, ahol a mozdonyszállítás kiterjesztése, a mélyebb külszíni tölcsérek és a kialakuló földalatti kutatások céljaira
készült kisebb kötélvontatással kiegészítve, célszerűbb lett volna. A végtelen kötelű szállítás
ilyen hátrányos túltengését csak az altáró elkészítése szüntette meg.
1926:
Hasonlóképpen
áramhiány miatt nem volt kihasználható a villamos vontatású
bányavasút sem, és ezért a faszén, gázgenerátoros mozdonyokkal kellett a szállítást erősíteni

Rudabánya, 1940.
Villamos energia központ

Az 1930-as évek jelentős
fejleménye, hogy nagy ütemben
megindult a földalatti vágathajtás. Ez a művelési mód korábban ismeretlen volt a modern rudabányai bányászatban. Előtérbe
kerülését a meddőletakarítások
elmaradásának és a kotrógépek
leállításának köszönhette.
Az altáró bejárata

A közeli Kurityánban, a
régóta rudabányai tulajdonban
levő szénbánya mellett új gőzturbinás erőművet építettek,
ahonnan távvezetéken keresztül
látták el árammal az üzemet és a
települést. A vasércbánya további
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sorsát a második világháború határozta meg. 1939-ben a hadiüzemmé nyilvánították. Az ércigények növekedése miatt 300.000 tonnára futott fel a termelés, amihez hozzájárult a földalatti művelés megindulása 1942-ben. A barnavasérc (az elsődlegesen kialakult karbonátos vasérc
oxidációs zónájának érce) mellett kisebb mennyiségben megkezdték a gyengébb minőségű
pátvasérc és ankerit (karbonátos vasérc) fejtését is. A munkások száma 820 főre ugrott.
1943 szeptembere nevezetes időpont a vasércbánya történetében, hozzáláttak a vasútállomástól kiinduló földalatti főszállítópálya, az altáró létesítéséhez, amit azonban csak 1948ban adtak át. . Az altáró építése a
Barcika – Rudabánya normál
nyomtávú vasúthoz való közvetlen csatlakozást biztosította.
Az altáró és a vasút

A vasúti vágányzat zúzott
kavicsba ágyazott, 1,2 m hosszú
tölgytalpfákon, 23,6-os sínnel
épült.
Ebből az időszakból származó
adat: villamos mozdonyvezető és
kísérő: 6 fő/műszak.
1946: Nehézségek jelentkeztek a villamosmozdonyok igen elhasznált állapota miatt is.
1947 februárjában 15 munkanapon kellett ló szállításra áttérni, nemcsak áramhiány, de
a villamos forgórészek átütése, az áttekercselések lassú üteme, vezetékanyag hiánya miatt.
1947/48-ban beruházási vonatkozásban legfontosabb feladat, az altáró építésének, a
villamos vontatás munkavezeték-szerelvényeinek és mozdonyainak, végül a rakodói támfalépítés hitelkeretének biztosítása volt.
A bánya munkahelyein a mozdonyszállítás csak 1953-ban jelent meg ismét, előbb a
külszíni érctermeléshez beállított Diesel-mozdonyokkal, majd 1954-től a földalatti munkáknál
a főszállítás és a munkahelyek közötti vágatszakaszokban akkumulátoros mozdonnyal. Mindkettő bebizonyította hasznosságát, a főszállítás felsővezetékes villamosmozdony-szállításra
berendezett pályái és a helyüket állandóan változtató és haladó munkahelyek közötti csilleforgalom lebonyolításának legmozgékonyabb gépei maradtak.
1953-ban jelentős mértékben szaporodtak a gépi berendezések: ez évben 2 db Diesel mozdonyt, 4 db villamos bányamozdonyt, 100 db 2 m3-es és 100 db l m3-es csillét szereztek be,
lényegesen megjavítva és korszerűsítve ezzel a bánya szállítását.
A felsővezetékes villamosmozdonyos/ szállítás bevezetésétől kezdve állandóan terjeszkedett, s a rendszer korszerűsödését kisebb-nagyobb kihagyásokkal követte, s végül 1954ben összes elavult mozdonyt újakra cserélték át. Külszínen és föld alatt megmaradt a főszállítás legjobb eszközének.
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Felsővezetékes villamos bányavasút
pályája Rudabányán

1956: A bányabeli vágatkihajtás további gépesítése céljából PML-5 típusú rakodógépeket,
akkumulátoros bányamozdonyokat, Diesel-mozdonyokat, sarabolóvitlákat, légcső ventillátorokat, fúrókalapácsokat szereztek
be.
Az 500 mm nyomtávolságú villamos üzemű bányavasút Rudabánya Ércbánya állomásról indult ki, az eredetileg engedélyezett 2 vágányú
pályával ellentétben véglegesen egyvágányú pályával és
a Rudabánya-Szendrői utat vasúti felüljáróval keresztezve az ércdúsítónál végződött a 18/10 szelvényben.
Rudabánya bányamozdony
EL 5/06

Az Ércdúsítónál tervezett 5 vágányú állomás helyett 3
vágányú állomás épült. Legkisebb sugár 50 méter, a legnagyobb emelkedése nyíltvonalon 1 ‰, az ércdúsítón túli
részen 10 ‰. A bányavasút felépítménye 18 kg/m, a
kitérők 23,6 kg/m tömegű sínekből készültek.
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Bányavasutak az
ércbányában138

Felsővezetékes villamos
bányavasút, Rudabányán139

AEG gyártású akkumulátoros bányamozdony és személykocsi140
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Rudabánya város honlapja
Rudabánya város honlapja
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Rudabánya város honlapja
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AEG, akkumulátoros
bányamozdony141

C-50 mozdony142

Rudabánya Vasérctelep vasúti átrakó
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Rudabánya város honlapja
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Disznóshorvát (Izsófalva) bányavasútja
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Disznóshorvát térségében a bányászat a kronológia szerint kezdődött és folyt le. A
térségében levő bányaterületek aztán az idők folyamán szétosztódtak, olyan új településekre,
melyek csak ezek után jöttek létre. Részben Ormos puszta (Ormosbánya), részben Rudolftelep területekre, melyek állami kezelésben voltak. E módon végül már tehát egyértelműen három település osztozott a bányászaton.
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Disznóshorvát

1925

Disznóshorvát
(Izsófalva)
Disznóshorvát

1905
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1917

1926

Téma, történés

Hely
Disznóshorvát
(Izsófalva)
Disznóshorvát
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Disznóshorvát
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Szénbányászat megindulása
Szénbánya nyitása
Bárdy Pál, „Ó-remény‖ bányatelken bánya nyitása.
Bárdy Pál, újabb három bányatelken bányák nyitása.
Sárkány Kornél, Cornél bánya nyitása.
Kis-Varga István, Rudolf bányatelek és bánya. Még ez évben átadta a jogokat
Kantner Ede vállalkozónak.1882-ben az Andrássy Manó féle vasgyárral kötöttek
szerződést (Betlér) 3000 tonna szén eladására.
Sárkány Kornél, Mátyás, Emilie, Pál nevű bányatelkek.
Sárkány Kornél, Zsigmond nevű bányatelek.
Barnaszénbánya Disznós - Horváton, Borsod megye, 2 kettős b. m., 0.780 km
szállitópálva, 14 bánya kocsi. Termelés: 100,000 q barnaszén, értéke: 20,000 frt.
Tulajdonos: Disznóshorváti közbirtokosság. Bérlő: Meiseis S. Miskolcon. Gondnokság Disznós-Horváton; gondnok: Meisels Lajos; tisztviselő: Dobrik B. 26 munkás.
Budapesti Bányakapitányság. Bányakalauz
Barnaszénbánya Disznós-Horváton, Borsod megye, 4 b. t. (1.271,288 m2), 1,2 km
szállitópálya, 25 bánya kocsi. Termelés: 149,643 q barnaszén, értéke: 23,546 frt 92.
kr. Tulajdonos: Sárkány Kornél Disznós-Horváton; gondnok: Csicskó Mihály ugyanott; orvos: dr. Fabry Árpád Rudobányán. 65 munkás. — Társpénztár: 59 tag ; bevétel:
488 forint 86 kr.; kiadás: 325 forint 83 kr.; vagyon: 393 forint 30 kr.
Budapesti Bányakapitányság. Bányakalauz
A MÁK bányatelkei és bányái, Éva, Ádám, Lajos, Olga, Vilmos, István, Róza, Gabriella, József, Laura, Henrik, Barbara néven.
A MÁK szerez itt jelentős szénbányászati jogokat. Mária táró,
Disznóshorváti Kőszénbánya Betéti Társaság, Czeizler Zsigmon, bányanyitás a későbbi István bánya helyén.
Rudolf bányatelek és bánya. A Rimamurányi-Salgótarjáni Vasmű Rt tulajdonába
került.
Államkincstár, két lejtősakna mélyítése. 1912-ben már termeltek. Iparvágány épült.
MÁK-Borsodi Szénbányák Rt, Ella akna nyitása.
Hevesi-Czeisler társaság bányanyitása.
Hevesi-Czeisler társaság bányája a földtani gondok miatt bezárt.
Hevesi-Czeisler társaság új tárót hajtott ki. A Barcika-Rudabánya vasútból iparvágány leágazást is építettek.
Disznóshorváti Kőszénbánya Betéti Társaság, Czeizler Zsigmon, bánya bezárása.
Grünberger Ármin, majd Disznóshorváti Barnaszénbánya Rt, lejtősakna kihajtása.
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1926
1932
1936

1942
1945
1947
1948
1952
1954
1957
1963
1977

(Izsófalva)
Disznóshorvát
(Izsófalva)
Disznóshorvát
(Izsófalva)
Disznóshorvát
(Izsófalva)
Disznóshorvát
(Izsófalva)Ormospuszta
Disznóshorvát
(Izsófalva)
Disznóshorvát
(Izsófalva)Ormospuszta
Disznóshorvát
(Izsófalva)
Disznóshorvát
(Izsófalva)
Disznóshorvát
(Izsófalva)
Disznóshorvát
(Izsófalva)
Disznóshorvát
(Izsófalva)
Disznóshorvát
(Izsófalva)

Ella akna bezárása a szénkartell nyomására.
Disznóshorváti Kőszénbánya Betéti Társaság, István II. bánya nyitása.
Grünberger Ármin, majd Breczkó József és Társa Mákvölgyi Kőszénbánya, függőleges akna, a korábbi Grünberger lejtősaknától fél kilométerre. Sodronykötélpálya és
még egy lejtősakna.
Ormospusztai István Kőszénbánya Kft, Zsófia bányatelki bánya nyitása.
Disznóshorváti Kőszénbánya Betéti Társaság, István II bánya bezárása.
Ormos pusztai István Kőszénbánya Kft, Zsófia bánytelki bánya állami bezárása.
Grünberger Ármin, majd Breczkó József és Társa Mákvölgyi Kőszénbánya bánya
bezárása.
Ella akna újranyitása.
Ella akna az Izsófalvai Bányaüzemhez került.
Ella akna a Szuhavölgyi Bányaüzemhez került.
Ella akna az Ormosi Bányaüzemhez került.
Ella akna bezárása.

Amint az a térképen is látszik az Izsófalvai bányászatnak két külszíni vasútja volt, melyek a Barcika – Rudabánya vonalra szállították a szenet, ahol az átrakásra történt.
Disznóshorváton 1917-ben nyitották az Ella nevű bányaüzemet, amelynek legfontosabb lejtősaknáját 1922-ben mélyítették. A bányát azonban 1926-ban a szénkartell nyomására
bezárták. 1946-ban víz alá bocsátották, majd 1952-ben újra üzembe helyezték. Ezt követően
egészen 1977-ig működött. Ella-akna a víztelenítés időszakában Rudolftelephez tartozott.
1954-ben az újonnan alakult Izsófalvai Bányaüzem tartozéka lett; 1957-től a Szuhavölgyi
Bányaüzem egyik aknája, majd utoljára 1963-ban az Ormosi Bányaüzemhez csatolták.
Az 1952-ben végbement víztelenítés után 1953 végén indulhatott meg a munka, 1954
pedig lassú fejlődés vette kezdetét. A magasabb termelési szint, a legalább napi 1.300 tonna
szénmennyiség elérése elengedhetetlenné tette az akna rekonstrukcióját.
Az üzembővítési programot Haracska Imre nehézipari miniszterhelyettes 1958. február 6-án hagyta jóvá, bár a beruházási munkák már 1957. január 1-ével megindultak. A költségek eredetileg 11, 1 millió Ft-ra rúgtak, amit 1959-ben 21,5 millió Ft-ra áraztak át. Létesítményjegyzék-módosítás következtében ez az összeg 39,7 millió Ft-ra emelkedett, végül az
1965 februárjában lefolytatott üzembe helyezési eljárásnál 42,8 millió Ft volt a tényleges ráfordítás.
Az üzem kis területen helyezkedett el. 600 személyes fürdője 1963-ban épült 5 millió
Ft-os költséggel. Közvetlenül a fürdőből vezetett a föld alá a személylejáró. Az üzemtéren
elkészült még a műhely, a raktár, a trafóház, az akna előtt 150 tonnás beton szénbunkert emeltek 2,8 millió Ft-ért, amelyből a 9,7 m-rel mélyebben fekvő szénpályaudvar vagonjaiba ürítet-
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ték a szenet. A teraszosan kialakított üzemteret masszív támfal védte a csuszamlástól. (A támfal 3,5 millió Ft-ba került.)

Disznóshorvát (Izsófalva) bányavasútjai143

1961-62-ben a D-i területet művelték, egészen a kurityáni külfejtésig. Az ÉNy-i fővonalból megkezdték a fejési előkészítést. 1963-ban a D-i szárny fejtését befejezték, elkészült a
fürdő és a felolvasóból a lejáró. Megkezdték az ÉK-i vonalpár kihajtását, amit falazással biztosítottak.
Az adatok szerint az Ella-akna 1956 végéig 1.096 t szenet termelt. Ebben benne volt a
Mária-táró és a Sárkány-féle bányák teljesítménye is. 1957-től 1967 végéig a bánya kiváló
gazdaságosság mellett 2.664 ezer t szenet adott
A IV-es telepet ÉNy-i, illetve ÉK-i irányban is feltárták, egészen Ormos III. bányahatárig.
1964-ben az ÉNy-i I., II. és II. fővonal mezejében fronttal és kamrafejtéssel művelték
a szénterületet Ormos I. határáig. 1965-ben visszafejtették az ÉNy-i fővonalat, és megindult a
frontfejtés az É-i szárnyon is. Ezt az ún. ÉK-i fővonallal tárták fel.
Az Ella-akna bennmaradt szénvagyonát körülbelül 3.6 millió tonnára becsülik a szakemberek.144
143
144
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Adatok hiányában csak valószínűsíteni lehet, hogy a kétirányú bányamező külszíni
bányavasútjai 600 mm-es nyomtávúak voltak – ez volt logikus, hogy átrakás nélkül lehessen a
bányacsillékben a szenet továbbítani.
A vontatást valószínűleg BM-50 bányamozdonyok végezték. A szállítójárművek pedig szabványos bányacsillék, 0,8 m3 űrtartalommal és csillealvázra szerelt pályakocsik lehettek. Személyszállításról a külszíni vasúton nem tudunk.
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Rudolftelep külszíni bányavasútja

Rónaföldi Zoltán: Múltba nézek… A borsodi - ózdvidéki ipar- és bányavasutak rövid története

A rudolftelepi bányászat előzményeit a disznóshorváti (ma Izsófalva) szénbányászatnál
kell keresnünk, hiszen ebből fakadt. Ugyanígy igaz ez az ormos pusztai (Ormosbánya) szénbányászatára is. Mindkettő abból az egyszerű tényből jött létre és lett később bányásztelepülés, ahogy a lefejthető szénterületeket egyre távolabb találták meg. Rudolftelep
Disznóshorváttól keletre helyezkedik el, míg Ormosbánya északra.
Rudolftelep nevét Rudolf Cohacht bányavállalkozóról kapta, aki a róla elnevezett bányatelket e területen bejegyeztette. 1868-1905 között a disznóshorváti bányavállalkozók több
felé kerestek és találtak szenet, és nyitottak bányákat. (Tamássy Károly, Felgner Jakab, Bárdy
Pál, Sárkány Kornél, Kis-Varga István, Kantner Ede) 1905-ben Sárkány Kornéltól – ekkorra
ő lett a legnagyobb bányavállalkozó - a Magyar Általános Kőszénbánya Rt (MÁK) nagyrészt
megszerezte az itteni szénjogokat. Bányákat nyitottak. A Disznóshorváti Kőszénbánya Betéti
Társaság is létrejött és a maradék területeken kezdett bányászkodni. Az 1868-1905 közötti
időszakban Disznóshorvát környezetében a következő bányákról tudunk: Ó-Remény, a Bárdy
féle három bánya, Kis-Varga István bányája a Mák-patak mellett, Mátyás, Emilie, Pál bányák,
Kornél táró. A szállítás ekkor, lóvontatású vasúton, a Kornél bányai rakadóhoz történt. Az ÚjRemény táró, a Disznóshorváti közbirtokosság bányája (itt is említés történt 0,78 km kisvasútról, 14 bányakocsival), Disznóshorváti közbirtokosságnak második bányája is volt (1,2 km
kisvasút, 25 bányakocsi., A MÁK tulajdonában volt a Mária táró.
1908-ra tehető, amikor a rudolfi bányatelkeken a szénbányák nyitása elkezdődött. Aztán
lassan, ahogy ez már másutt is bekövetkezett a MÁK és az általa létrehozott Borsodi Szénbányák Rt vette át a főszerepet. A MÁK sokat tett azért, hogy egy új, önálló bányásztelepülés
jöjjön létre. A rudolfi részen a bányákhoz közel munkáslakások építését kezdték meg 1908ban, melyekhez orvosi rendelő, iskola, tiszti lakások is tartoztak. Később ehhez kultúrházat,
könyvtárat is építettek. Ez lett Rudolftelep.
1905 után a MÁK bányái nyílnak meg sorban. 1908-ban nyitották a Rudolf I. és Rudolf
II. aknákat. A MÁK bányatelkei és bányái még: Éva, Ádám, Lajos, Olga, Vilmos, István, Róza, Gabriella, József, Laura, Henrik, Barbara.
Rudolf II. aknától 600 mm-es nyomtávú, külszíni bányavasút épült, amellyel a szenet az
I. aknai rakodóra szállították. A vontatást gőzmozdonnyal végezték.
A mozdony egy MÁVAG által gyártott, 99. szerkezetű gőzmozdony volt (Bp.4758/1924). A
mozdony gyártási évéből, valamint a vasútvonal üzembe állításából azonban egyértelműen
következik, hogy vagy volt korábbi gyártású és típusú gőzmozdony is, vagy a vasúton egyéb
vontatási megoldást alkalmaztak. A szállítójárművek valószínűleg szabványos, 0,8 m3-es bányacsillék és pályakocsik lehettek.
Hely
Rudolftelep

Pályaszám
Gyártás
MÁVAG gőzmozdony, 99 szerkezet
......
Bp 4758/1924 sorsa ismeretlen

Állapot

-

A Barcika – Rudabánya iparvasutat 1000 mm nyomtávról átépítették normál nyomtávra
Barcika – Disznóshorvát között, 1907-re. Ez után Szuhakálló vasútállomásától normál nyomtávú iparvágány létesült Rudolftelepig, az itteni bányák kiszolgálására 1911-ben. A rudolfi
vonalon csak teherszállítás történt. Az iparvágány hossza 3,5 km volt.
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A MÁK 1926-tól csak a Rudolf nevű bányáiból termelt, a többit ekkortól nem használta, a szénkereslet visszaesése miatt. 1930-ban zárták be a Rudolf I. aknát.
1939 az a dátum, amikor MÁK (Magyar Általános Kőszénbányák Rt) és a Borsodi
Szénbányák Rt, elhatározta a III. lejtősakna nyitását. A külszíni bányavasúton ekkor egy ideig
kötélvontatással próbálkoztak, majd dízelmozdonyos vontatást vezettek be. A mozdony típusa
egyelőre nem ismeretes.
A háború után e területen is megtörténtek a bányák államosításai.
1953-ban a Keleti táró, 1963-ban pedig Rudolf III. akna is bezárt. Ez egyben azt is jelenti,
hogy ez volt a külszíni bányavasút vége.
A következő IV. aknát 1949-ben nyitották, már állami kezelésben. Ez lett Rudolftelep
utolsó bányája, amely 1975-től összevonva, az alberttelepi I. területtel működött együtt. Ez a
bánya már a normál nyomtávú iparvágányra termelt. A bányában fontos gépesítési folyamatok zajlottak le, nem mindig sikeresen. Földalatti bányavasútján, a fővonalakon, 600 mm
nyomtávolságú, felsővezetékes villamosmozdony szállítás működött, EL 5/06 mozdonyokkal,
Ikarusz személyszállító kocsikkal, szabvány bányacsillékkel és pályakocsikkal.
A rendszerváltozás környéki, hányattatott szénbányászati helyzetben Rudolf IV. akna
1992-ben kivált a Borsodi Szénbányákból és önálló kft-ként folytatta működését, a 2004-es
teljes ellehetetlenüléséig. Ekkor a bánya végleg bezárt. Az iparvágány is megszűnt. Ma már a
rudolftelepi, csaknem 100 éves bányászatra, a szerény emlékpark utal.

Bányászati kronológia
Év

Hely

Téma, történés

1908
1908
1909
1920
1939

Rudolftelep
Rudolftelep
Rudolftelep
Rudolftelep
Rudolf telep

1939

Rudolf telep

1940
1940
1948
1948
1949
1950
1953
195662

Rudolf telep
Rudolf telep
Rudolf telep
Rudolf telep
Rudolf telep
Rudolftelep
Rudolf telep

Szénbányák nyitása.
Bányászlakások épülnek.
További munkáslakások, iskola, orvosi rendelő, tiszti lakások.
Megépült a későbbi kultúrház elődje, olvasókör, biliárd, kártyaszoba, könyvtár.
Rudolf Ii. akna zárása.
MÁK-Borsodi Szénbányák Rt, III. lejtősakna nyitása. A szállítás először az I. aknai
vasúti rakodóra 600 mm-es bányavasúton, gőzvontatással, majd diesel mozdonyokkal.
Rudolf III. bánya megnyitása.
MÁK-Borsodi Szénbányák Rt, Keleti táró kihajtása.
III. akna bezárása.
Keleti táró zárása.
Rudolf IV. bánya megnyitása.
Rudolf IV. akna nyitása.
MÁK-Borsodi Szénbányák Rt, Keleti táró bezárása

Rudolf telep

Rudolf IV. akna, gépesítési kísérletek. Csak részben voltak eredményesek.

1958

Rudolftelep

1961
1963
1968
1969

Rudolf telep
Rudolf telep
Rudolf telep
Rudolf telep

Fejtési acéltám acélsüveg biztosítás innen indult és gyorsan elterjedt. (Schwarz
Universal, Valent támok, csuklós süveggerendák)
Acéltámos frontfejtés indítása.
Rudolf III. bánya befejezte a termelést.
Rudolf IV. akna Fletcher biztosítású fejtések.
Rudolf IV. akna az V. telepben Dobson biztosítási kísérlet, KWB-2 és KB-125Z
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1969

Rudolf telep

1975

Rudolf telep

1978
1979
1984
1992
2004

Rudolf telep
Rudolf telep
Rudolf telep
Rudolftelep
Rudolftelep

jövesztőgépekkel.
Rudolf akna háromtámos, vastagtelepi Fletcher biztosító berendezés indítása.
Rudolf IV. akna tartalékba kerül és befejezi a termelést. A szénterületek az Albert I és
Rudolf IV. koncentrációba kerültek.
Pajzsbiztosítású, GS-68 kéttárcsás maróhengeres jövesztésű frontfejtések.
Gépi vágathajtás kezdete, F-6 géppel.
Már 8 darab vágathajtógéppel történik a vágatok kihajtása.
Rudolf akna kivált a Borsodi Szénbányákból és kft-ként önállóan folytatta működését.
Bánya bezárása.

A vasúton először gőzmozdonnyal történt a vontatás. A mozdony a MÁVAG által
gyártott, 99. szerkezetszámú volt.145. Később dízelmozdonyos vontatásra álltak át. Ennek típusát nem ismerjük. A vasút nyomtávja 600 mm-es volt.

Rudolftelep külszíni bányavasútja146
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99. szerkezetű, MÁVAG
mozdony147

99. szerkezetű, MÁVAG mozdony rajza148
147
148
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A Szuhakálló – Rudolftelep
normál nyomtávú iparvágány
(A Kazincbarcika – Rudabánya
vonalhoz kapcsolódott.)149
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A szuhakállói állomásból kiágazó, normál nyomtávú, bányászati iparvágányokat a
Barcika – Rudabánya vasútnál már bemutattuk.
Ezeken túl volt a két településnek egy - egy keskennyomtávú bányavasútja is.
Év

Hely

1869

Szuhakálló

1883

Szuhakálló

1883
1888
192124
1909
1918
1918

Szuhakálló
Szuhakálló

1919

Szuhakálló

1920

Szuhakálló

1921
1921
1924

Szuhakálló
Szuhakálló
Szuhakálló

1924

Szuhakálló

1924
1927

Szuhakálló
Szuhakálló

1927

Szuhakálló

1931

Szuhakálló

1934
1940

Szuhakálló
Szuhakálló

1940

Szuhakálló

1940

Szuhakálló

1941
1942

Szuhakálló
Szuhakálló

1948

Szuhakálló

1952

Szuhakálló

1954
1956
1958
1960
1967
1972
1974

Szuhakálló
Szuhakálló
Szuhakálló
Szuhakálló
Szuhakálló
Szuhakálló
Szuhakálló

1977

Szuhakálló

Szuhakálló
Szuhakálló
Szuhakálló
Szuhakálló

Téma, történés
Szénbányászat megindulása. Kisházy Kálmán. Uradalmi táró nyitása.
Kisházyak társultak Kantner Adolffal, Uradalmi táró után a Győző bánya, majd Zimmermann bánya.
Maderspach Livius. Kutató táró, termelés nem folyt.
Kisházy, Kantner Zimmermann bányák szüneteltetése.
Winter bányán bányászkolónia épült. A bányától normál nyomtávú iparvágány vezetett a Barcika-Rudabánya vasútig.
Kisházy Kálmán, Jolán táró nyitása.
Kisházy, Kantner Zimmermann bányák újraindítása.
Kositzky Ferenc, majd Winter Hermann. Akna nyitása. (Szuhakálló I)
Szuhakállói Kőszénbányák Kossitzky és Társai, és Winter Hermann, Antal, és Mária
tárók nyitása. Iparvágány a MÁV állomástól.
Szuhakállói Kőszénbányák Kossitzky és Társai, és Winter Hermann, Winter lejtősakna kihajtva.
Kisházy Kálmán, Jolán táró zárása.
Czeizler Emil, II. Jolán táró.
Kisházy, Kantner Zimmermann bányák leállítása.
Szuhakállói Kőszénbányák Kossitzky és Társai, és Winter Hermann, Antal, és Mária
tárók kimerülése, de még egy lejtősaknájuk működött, amit 1922-ben hajtottak ki.
Czeizler Emil, II. Jolán táró leállítása.
Czeizler Emil, II. Kossitzky táró újraindítása.
Szuhakállói Kőszénbányák Kossitzky és Társai, és Winter Hermann, Winter akna
időlegesen leállt.
Szuhakállói Kőszénbányák Kossitzky és Társai, és Winter Hermann bányáinak felszámolása.
Kisházy család. Gizella táró nyitása.
Czeizler Emil, II. Jolán táró végleges bezárása.
Borsodvidéki Bányaipari és Faforgalmi Rt. (amerikai érdekeltség) Winter bánya
északi területeinek művelése, valamint Szuhakálló I. lejtősakna. 1941-ben normál
nyomtávú iparvágány épült a bányáig.
Győző kb. Menyhárt és Társai, Szeles I. akna nyitása Ebből majd lesz II, III, és IV.
akna is. Különösen vízveszélyes bányák lettek. A víz nemcsak a fedőkőzetekből,
hanem gyakran az árvizekből is veszélyeztetett. (1954-55, 1974…)
Zimmermann – Menyhárt féle bányák újraindítása, jelentős haszon nélkül.
Zimmermann – Menyhárt elkezdi a Szeles lejtősaknát.
Borsodvidéki Bányaipari és Faforgalmi Rt. (amerikai érdekeltség) Winter bánya
északi területeinek művelése, valamint Szuhakálló I. lejtősakna államosítása
Szuhakálló I. akna, 1952. december 15, vízbetörés, halottak, és 17 bányász a föld alatt
rekedt. Országos mentés, amely sikeres. Az „Életjel‖ című magyar film erről szól.
Szeles II. akna nyitása
A II. akna beüzemelése.
Szelesi külfejtés nyitása.
Szelesi külfejtés befejezése.
A Szuhakálló I. akna befejezi a termelését és a II. aknához csatolják.
Szeles III. akna nyitása. A bánya a Sajó árterülete alatt fejtett!
A II akna bezárásával a szuhakállói bányászat megszűnt.
Szuhakálló II. akna területén egy minden igényt kielégítő oktatási központot nyitott a
Borsodi Szénbányák. 3 tanteremmel, 3 főállású mérnök-tanár mellett, a vállalat legképzettebb szakemberei végezték az oktatásokat. Segédvájár, vájár átképzés, bányászati hidraulika, nyomástartók-kompresszorok, bányavillamossági szakterületek,
hegesztés, stb.. A távol lakóknak jól felszerelt vendégszobák álltak rendelkezésre.
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Szuhakálló – Múcsony külszíni bányavasútjai150

A vasutak nyomtávja 600 mm volt. A szelesi külfejtésektől a vasút a Szeles III. aknai
normál nyomtávú iparvágányhoz vezetett és ott történt az átrakodás. A vontató járművekről
adatok nem maradtak fenn.

Év

Hely

1902
1912
1917

Múcsony
Múcsony
Múcsony

1918

Múcsony

1919
1920
1933
1938

Múcsony
Múcsony
Múcsony
Múcsony

1941

Múcsony

1945

Múcsony

150

Téma, történés
Galán György, György nevű bányatelken létesített bánya.
Brát János, Magdolna táró nyitása.
Galán György, György nevű bányatelken létesített bánya kimerült.
Államkincstár és Diósgyőri Vasgyár, Múcsonytól északra, Szuhakállótól keltre lejtősakna épült. (Később Alberttelep!) 1919-ben normál nyomtávú iparvágány is épült.
1945 után is termelt!
Brát János, Magdolna táró kimerült.
Brát János, Magdolna I. bánya nyitása.
Brát János, Magdolna II. bánya nyitása.
Tamás István, Gizella Kőszénbánya Vállalat, lejtősakna és bánya.
Szénbányászat megszűnése, Tamás István, Gizella Kőszénbánya Vállalat, lejtősakna
és bánya bezárása.
Brát János, Magdolna II. és III. bánya bezárása.
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A térképen jelzett vasút az 1919-ben épített normál nyomtávú iparvágányhoz vezetett.
A vasúttal kapcsolatosan a nyomvonalon túl egyéb adat nem maradt fenn.
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Szuhakálló bányászati iparvágányai

Rónaföldi Zoltán: Múltba nézek… A borsodi - ózdvidéki ipar- és bányavasutak rövid története

Berente szénpályaudvar előtt földrajzilag a szuhakállói állomás volt az, amelyből jelentős számú iparvágány ágazott ki a bányákhoz, illetve Rudabánya, Ormosbánya irányából is
ide futottak be a vagonok.

Szuhakálló iparvágányai

A témáról részleteiben már írtunk a Barcika – Rudabánya vasútvonalnál. Itt csak anynyit említünk meg, hogy a körzet bányái milyen sorrendben szűntek meg, amiből egyértelműen levezethető, a már bezárt Kazincbarcika -–Rudabánya vasútvonal sorsa is.
 A háború után a szocialista időszakban ugrásszerű fejlődésnek indult a rudabányai
bányászat (vasércdúsító üzemet építettek) és vele nőtt a falu. A vasércbányászatot
és -dúsítást1985. december 31-én szüntették be, és ezután sokan elköltöztek a településről. A vasúton a teherforgalom jelentősen csökkent.
 1985-ben került összevonásra Ormosbánya és a Szuhavölgyi Bányaüzem (Kurityán-Felsőnyárád). Ez után Ormosbánya rövid idő múlva befejezte a termelést.
Felszámolásra kerültek a bányát kiszolgáló vasúti objektumok is.
 Szeles IV. akna megépültével (Kazincbarcika – Múcsony közút mellett) – 1975ben - a Szeles III. aknai iparvágány leállt. A Szeles IV. akna szenét gépkocsik szál-
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lították be a berentei szénosztályozóra. Az iparvágányt még egy pár évig vasúti teherkocsi tárolásra használták, majd elbontásra került.
Az Albert függőleges aknai szállítási rekonstrukció nyomán az alberti iparvágány
is feleslegessé vált, elbontották.
A Szuhakálló II. akna üzemterén berendezett központi fatelep vágányzata az 1990es években szűnt meg.
A Rudolftelep bányáig tartó iparvágány szintén az 1990-es évek után szűnt meg.
Legtovább a Szuhakálló – Kurityán – Felsőnyárád iparvágány üzemelt. Feketevölgy Bánya bezárásával ez is feleslegessé vált. A bánya tehergépkocsis szállításra
állt át, mert már a termelés szintje nem bírta el a MÁV költségeket.
Az utolsó a sorban a Szuhakálló – Kazincbarcika alsó – Berente delta az, amely
mindezek után került szétbontásra.
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Sajókazinc (Kazincbarcika)
külszíni bányavasútja
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A sajókazinci - herbolyai szénelőfordulásokról már 1820-as években említést tesznek
forrásmunkák. Az első termelések 1852-ben a területtulajdonosok által (Czékus, Kemény és
Vay családok) indultak.

Sajókazinc, Barcika és a Herbolyai-völgy
az oldalvölgyekkel

A nagyobb szabású bányászat az 1894-es évben indult a Radvánszky báró által birtokolt területen, ahol 1896-ban megalakult a Barcikai Kőszénbánya Rt. (Szalkai és Tsa), majd
egy évvel később a Kazinci Kőszénbánya Rt. A bányászkodás a Herbolya-völgyben folyt,
amely a jelenlegi Kazincbarcika várostól Tardona község felé terjed. Ennek oldalvölgyeiben
voltak a bányák, Lökös-, Liszkó-, Ádám-, Kakucsai-, Sáros-, Géza-, Balázs-, Lófar - völgyek.
Ezek Sajókazinctól, illetve Barcikától mind távol estek, megközelítésük földutakon volt lehetséges. Ezért kellett viszonylag időjárástól függetlenül jól járható, gazdaságosan üzemeltethető
vasutat építeni a szén elszállítására.
1894-ben az Anna és Emil tárókat készítették el, majd egy év múlva a Zsófia is elkészült. A Lökös völgyben 1895-ben helyezték üzembe az Ilona tárót, amely a II. telepet fejtette. 1896-ban nyílt a Sándor táró, 1897-ben pedig a Géza táró. 1898-ban újranyíltak a
Szekrényessi Árpád féle Árpád tárókat, amelyeket már 1890-ban elkészítettek, de aztán abbahagyták a művelését.
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1896-ban alakult a Barcika Kőszénbánya Vállalat (Szalkai és Társai). Ebből egy évvel
később kivált a MÁK (Magyar Állami Kőszénbánya Rt) érdekeltségű Kazinci Kőszénbánya
Rt, amely majd 1910-ben beolvad a szintén MÁK érdekeltségű Borsodi Szénbányák Rt-be.
Újabb bányák már nem nyíltak és csak az 1920-as években létesült bánya az Új táró és
a Kis lejtősakna. 1923-ban indult a Radvánszky táró kihajtása, amelyből majd egyszer Tervtáró lesz, jelentős szénbányászattal.
Az említett bányák közül a Sándor táró 1926-ra kimerült, de a többiek közül magasan
a legtöbb szenet ez termelte. 1896-1909 között: 533 000 tonna, 1909-1918: 1 450 000 tonna,
1919-1926: 760 000 tonna volt a termelés. Ezt a Zsófia és Géza bánya követte, de termelésben sokkal szerényebben, a többiek pedig nem ebben a nagyságrendben voltak.
1926-ban a tulajdonos a MÁK a legtöbb bányát leállította.
Kisebb bányákkal még kísérleteztek ezekben az időkben is. Kakulyai Károly miniszteri tanácsos, 1925-ben építette a Jolán tárót azon a területen, ahová a MÁK szénjoga nem terjedt ki. Ez később a Kakucsai táróként emlegetett bánya – a Kakucsai völgyben – amelyből
vasúttal csatlakoztak a Barcika – Herbolya közötti külszíni bányavasútra.

A Herbolyai-völgyből kiágazó délkeleti irányú oldalvölgyek,
ahol bányászkodás folyt

Mindössze három évig működött és csak néhány száz tonna szenet termelt. Majd 1945-ben, a
szénínségben, újranyitják és ekkor hozzávetőlegesen 1000 tonna szenet termelnek ki.
Az Ádámvölgyi Kőszénbánya Kft sokkal nagyobb szerepet játszott a sajókazinci szénbányászatban, mint az előzőek. 1929-től próbálkoztak bányászattal a László II. és Lili bányatelkeken. Ezek mellett volt az István bányatelek is. A bányatelkeken a Cserbabós, Kelemen és
György tárókat hajtották ki. Ezek a bányák 1938-ig hozzávetőleg 100 000 tonna, 1939-1945
között pedig 210 000 tonna szenet termeltek.
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A Herbolyai-völgyből kiágazó délkeleti irányú oldalvölgyek,
ahol bányászkodás folyt

A Kakucsai és Sáros völgy környezete

1935-ben Hegedűs András a Lófar
völgyben épített bányát, négy tárót hajtottak, de
a termelésről adatok nem maradtak fenn.
A Radvánszky táró újranyitásakor,
1923-ban épült ki a Barcika állomást
Herbolyával összekötő külszíni bányavasút,
amely normál nyomtávú volt. A vasút a Tardona patak mellett épített töltésen haladt. A MÁV
vasútállomáson szénrakodón át nagyvasúti vagonba történt a szén tovább szállítása. Ugyanitt
az állomás melletti részen később felépült egy
hőerőmű („Kiserőmű‖), amely a daraszenet
égette el és villamos energiát állított elő. Erről
később majd kicsit részletesebben is írunk.
Ezt a normál nyomtávú vasutat 1930-ban átépítették 760 mm nyomtávra, az eredeti nyomvonalon. Ennek bizonyára gazdaságossági okai
voltak. Ez a vasút később Tardonáig hosszab-
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bodott, munkásszállítási okok miatt.

A Liszkó völgy elhelyezkedése

A Kazinci Kőszénbánya Rt bányászatáról fennmaradt mennyiségi adatok.
Felhasználó
Diósgyőri Vasgyár
Magánfelek
MÁV
Nadrági Vasgyár

1909
(t)
63 386
30 565
14 379
7 979

1910
(t)
48 969
41 017
11 279
1 493
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Saját felhasználás
Összesen

Év
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910

Munkás
létszám
(fő)
520
317
307
309
217
251
313
334
303

1 684

1 903

117 995

104 654

Széntermelés
(tonna)
48 423
62 000
79 000
110 153
83 395
67 325
50 119
65 000
79 493
96 972
108 762
101 314
117 995
104 654

A herbolyai bányák termelése
Év
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
Cég
Borsodi Szénbányák
Rt
Gazdasági Kőszénbánya
Vállalat
Stratum Bányaipari
és
Kereskedelmi Rt

Széntermelés
(tonna)
104 654
116 351
115 284
116 287
105 214
121 165
112 280
104 975
108 698

1918

1919

1920

1921

1922
(tonna)

1923

1924

1925

1926

439808

293251

306515

328737

388632

460748

358993

253966

219869

2036

14450

28121

246939

32908

25495

24442

1529

A barcikai bányászkodás a területileg elkülönült a Sajókazinctól, e miatt egy külön fejezet. Itt 1894-ben a MÁK kötötte le a szénterületeket, száz évre, 25 forint/hold kikötött vételáron. Ezen kívül minden évben köteles volt a község iskolájának, egyházának kétszáz mázsa
szenet juttatni. Kialkudták, hogy a község lakosai önköltségi áron vásárolhattak szenet, és azt
is, hogy csak helybelieket alkalmaznak bányamunkára! A barcikai temető mellett nyitották a
György tárót 1896-ban, melyet két évig tartottak fenn, majd lezárták. Többé itt a MÁK nem is

Rónaföldi Zoltán: Múltba nézek… A borsodi - ózdvidéki ipar- és bányavasutak rövid története

kísérletezett bányászattal. 1940. április 1-én alakult a Barcikai Kőszénbánya Vállalat. Ők a
korábbi György táró mellett
nyitottak bányát, amely még
1945-ben is működött! Öt év
alatt 150 000 tonna szenet
termeltek ki.
Barcikai erőmű

A gazdasági válság
1929-33 között a környék
szénbányászatát is alaposan
visszavetette. A válság után
is csak vontatottan fejlesztettek. A nagyobb arányú dolgok 1938 után következtek be.
A területen a Trianon utáni szénínség feloldására az 1920-as években újra intenzíven
kezdtek szenet keresni és bányászni. 1923-ban nyitották a Radvánszky-tárót - ez majd 1945
után, az első 3 éves terv során - Tervtáró nevet kapja és 1984-ig folyt bányászata.
A MÁK 1921-ben határozta el, hogy a termelt daraszén égetését egy Barcikán felépítendő hőerőműben oldja meg és a villamos energiát távvezetéken át értékesíti.

Barcika – Tardona bányavasút151

151
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Az erőművet 1922-23-ban a Miskolc – Bánréve vasút mellett, a Barcikai állomás közelében építették meg, az akkori legkorszerűbb vasbeton építési technológiával. Az épület
vázszerkezete jelenleg is áll, egy részében az „Akropolisz disco‖ üzemel! Az erőművet természetesen érintette a Herbolya – Barcika külszíni bányavasút.
1924-ben kezdte meg az erőmű az áramtermelést. Három Burghardt rendszerű, Plutó-Stoker
tüzelésű, 390 Co hőmérsékletű, 13 bar nyomású, 11 tonna/óra rostélyos kazánnal. Két 1,6
MW-os Láng-Zoelly és egy 3,5 MW-os BBC turbinát hajtottak meg. Az erőmű ilyen módon,
éves szinten 96 360 tonna daraszenet tüzelt el.
A termelt áram 10 kV-os rendszerre került, kettős gyűjtősín rendszerben, a szükséges kapcsolókkal és már 1925-ben 70 km távvezeték tartozott hozzá. Ez a környék ipari, lakossági igényeit is elbírta.
Az 1930-as években az áramtermelés növelése vált szükségessé. Ezért a kazánoknak 12 tonna/órára való növelésével, egy újabb Láng-Ganz turbinával, amely 5,7 MW-os volt. Ezzel
érték el az erőmű végleges teljesítő képességét. Ekkor már Egert és 18 egyéb dél-borsodi települést is elláttak árammal. 105 120 tonna szenet égettek el itt helyben, éves szinten
Az erőmű 1944 decemberében 11 napig állt a
harcok miatt, de utána újra üzembe állították.
1948-ban államosították. A neve Barcikai
Erőmű Vállalat lett, amelyhez tartozott még a
hasonló kurityáni bányászati hőerőmű (ez látta
el villamos energiával többek között a rudabányai ércbányák villamosított bányavasútjait is),
a diósgyőri nyugati erőmű, az egercsehi bányaerőmű, valamint a Hernádon levő három vízi
erőmű, a felsődobszai, a kesznyéteni, és a gibárti is. A barcikai kiserőmű 1957-ig folyamatosan üzemelt, bár egyre rosszabb mutatókkal, de már nem korszerűsítették, hiszen Berentén
megépült a Borsodi Hőerőmű 200 MW teljesítménnyel. Később szakaszosan járatták, mint
csúcserőművet, egészen 1962-ig. Még egy évig, mint tartalék volt szolgálatban, aztán teljesen
leállt. 40 évig üzemelt!
A külszíni bányavasút tehát a herbolyai bányáknak a szenét szállította be a MÁV állomáson épített rakodóba. 1945 után ez már csak a Tervtáró által termelt szén volt. A vasúton
személyszállítás is folyt, a munkába járás érdekében. 1953-ban a vasút Tardona községig kihosszabbodott. Az 1980-as években épült csak meg a Kazincbarcikát Tardonával összekötő
műút, addig jórészt a kisvasút kötötte össze ezt a két települést, utazási lehetőség szempontjából, Kazincbarcikához.
A vasút hozzávetőleges összes hossza
Vonal
Barcika-Tardona
Kiágazás
Kakucsai tanbánya
Kakucsai vonal

Hossz
(km)
13,6
0,3
0,9
1,4
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A vasút jelentőségét a Tervtárót a berentei központi szénosztályozóval összekötő függőkötélpályának az 1966-ban történő üzembe állítása erősen lerontotta, de még évekig üzemelt ez után is. Tardonáról a munkába járást csak ezzel lehetett megoldani. A Tardonán levő
légvédelmi rakéta támaszpont miatt a Kazincbarcika – Tardona műutat nem építették meg,
hogy az átmenő forgalom minél kisebb legyen! Az út csak az 1980-as évek után épült meg.
A vasutat az 1970-es évek elején számolták fel, a vágányzatot felszedték, a földművek egy
része még ma is fellelhető. Az előbb említett műút megépültéig a Tardonaiak a Tardona - Dédestapolcsány - Bánhorváti - Nagybarca – Vadna – Sajóivánka – Kazincbarcika kerülőt voltak
kénytelenek éveken át megtenni!
A Sajókazinc, Barcika, később Kazincbarcika, és a Tardona völgy bányászati eseményeit mutatjuk be a kezdetektől a befejezéséig. A Barcika – Tardona bányászati kisvasút e
tevékenységeknek köszönhette a létét, amelyet üzeme alatt kifogástalanul kiszolgált.

Év152

Hely

1810 22
1820

Királd, Farkaslyuk,
Sajókazinc, Tardona,
Diósgyőr, Szendrő, Sajókaza, Nádasd, Ózd, Center, Parasznya, Kápolna,
Sajókazinc - Herbolya

1852

Sajókazinc

1881

Barcika – Ormos puszta

1894

Sajókazinc

1894

Sajókazinc

1894
1896

Barcika
Sajókazinc

1896

Sajókazinc

1896

Sajókazinc

1896

Barcika

1897
1898

Sajókazinc
Sajókazinc

1910

Sajókazinc

1912
1917

Barcika - Rudabánya
Sajókazinc

1920

Sajókazinc

1921

Sajókazinc

1921

Sajókazinc
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Téma, történés
Szénbánya létesítések
Szénbányászat megindulása
Czékus, Vay, Kemény családok bányái, melyek saját használatra termelnek szenet.
Elkészült az 1000 mm-es nyomtávú vasút 10,1 km hosszban, amely a
bányászatra nagy hatással bírt, kimondottan ezért épült!
Lichtschein testvérek bányái.
Kazinci Kőszénbánya Rt (Szalkai Emil, Szalkai Sándor, dr. Hollander
Gusztáv), Anna, Emil, Zsófia tárók a Herbolya völgyben, Ilona táró
(Lökös völgy) nyitása.
A MÁK szénbányászati jogokat szerzett, kutatóakna a régi temető mellett.
Az Anna és Emil tárók feladása a terület zavartsága folytán.
Lichtschein testvérek bányáit eladják a Barcikai Kőszénbánya Vállalatnak
(Szalkai és Társai)
Kazinci Kőszénbánya Rt, Sándor táró nyitása.
A MÁK szénbányászati jogokat szerzett, kutatóakna a régi temető mellett,
további termelés nincs, bezárták.
Kazinci Kőszénbánya Rt, Géza táró nyitása.
Kazinci Kőszénbánya Rt, újranyitják az Árpád tárót.
A MÁK legyűrte a sokkal tőkeszegényebb Kazinci Kőszénbánya Rt-t és
beolvasztotta a Borsodi Szénbányák Rt-be, amelyben a MÁK 76 %, a volt
Kazinci Kőszénbánya 24 % részesedéssel bírt.
A korábbi 1000 mm-es nyomtávú vasút átépül normál nyomtávra.
A Géza táró már csak a bányászkolónia számára termel szenet, 1921-ig.
Kazinci Kőszénbánya Rt, ekkor már Borsodi Szénbányák Rt, Új táró és
Kis lejtősakna nyitása.
A Gazdasági Kőszénbánya Vállalat és a Stratum Bányaipari és Kereskedelmi Rt megalakulása.
A Géza tárót ismét üzembe helyezik, magasabb termelésre.

Az évszám néhány helyen csak hozzávetőleges értékű, mivel nem igazán lehet a pontos dátumot megállapítani. Ezt adott esetben kérdőjellel jelöltük. (RZ)
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1923

Sajókazinc

1923

Sajókazinc

1923

Barcika

1924
1924
1925
1926
1926
1928

Sajókazinc
Sajókazinc
Sajókazinc
Sajókazinc
Sajókazinc
Sajókazinc

1930

Barcika

1930

Sajókazinc

1935

Sajókazinc

1935
1938
1940
1945

Sajókazinc
Sajókazinc
Barcika
Sajókazinc

1946

Berente - Sajókazinc

1946

Barcika

1947

Kazincbarcika

1948
1949

Kazincbarcika
Kazincbarcika

1950

Tardona völgy

1950

Sajókazinc

1950

Sajókazinc

1950

Tardona völgy

1950

Kazincbarcika

1951

Tardona völgy

1952

Tardona völgy

1952
1953

Tardona völgy
Tardona völgy

1954

Tardona völgy

1954

Kazincbarcika

Normál nyomtávú vasút építése 5,5 km hosszban, amely a megnyitott
Radvánszky tárót a barcikai vasútállomással kötötte össze. A vasút a Tardona patak mellett haladt.
Borsodi Szénbányák Rt, Radvánszky táró nyitása. 1945 után ebből lett a
Tervtáró.
A MÁK és a Borsodi Szénbányák Rt Barcikán a Bánréve-Miskolc vasút
mentén egy hőerőművet épített fel a daraszén helybeli felhasználására. 2
db. 1,6 MW-os Láng-Zoelly turbina és 1 db 3,5 MW-os BBC turbina
termeli az áramot. A három kazán Burghardt rendszerű, Pluto-Stokker
tüzeléssel, 390 Co/13 bar/11 tonna/óra.
10 kV-os távvezetékkel, és 70 km villamos hálózattal.
A Sándor táró bezárása.
A Géza táró termelése minimumra csökkentve.
Kakulyai Károly, Jolán táró, később Kakucsai táró nyitása.
Sándor táró bezárt.
A sajókazinci bányászatot ideiglenesen beszüntették.
Kakulyai Károly, Jolán táró, később Kakucsai táró bezárása.
A Borsodi Szénbányák Rt a barcikai erőművét fejleszti az igények miatt.
A kazánok 12 tonna/óra elégetett szén teljesítményre fokozásával, egy 5,7
MW-os Láng - Ganz turbógenerátor (BBC) beépítésével, már nemcsak a
környék, hanem Eger és még 18 dél-borsodi település áramellátását is
innen biztosítják.
A Radvánszky tárót a barcikai vasútállomással összekötő normál nyomtávú vasutat, keskeny nyomtávra építették át.. A vasút a Tardona patak mellett haladt, a korábbi nyomvonalon.
Ádámvölgyi Kőszénbánya Kft, László II, Lili, István bányatelkek művelése. Cserbabós, Kelemen, György tárók.
Hegedűs András, Lófar tanya melletti bánya nyitása, 4 táróval.
Bérkövetelési sztrájk, eredménytelenül.
Barcikai Kőszénbánya Vállalat bányanyitása a György táró mellett.
Kakucsai táró újranyitása.
A Gazdasági Kőszénbánya Vállalat, és a Berentei Kőszénbánya Vállalat
minden működő bányájával állami kezelésbe kerül
Barcikai Kőszénbánya Vállalat György táró melletti bányáját bezárja.
Sajókazinc bányásztelepülés és Barcika – amelyben a kiserőmű volt az
1920-as évektől – Kazincbarcika néven összevonásra került.
Államosításra került az erőmű.
Billa, György és Ivánka tárók kimerültek.
A Radvánszky táró újranyitása Tervtáró néven. Egyúttal a 600 mm-es
kisvasút korszerűsítésre került.
A Sajómelléki Szénbányák Nemzeti Vállalat két részre oszlott. Bükkaljai
Szénbányák Nemzeti Vállalat megalakulása.
Ádámvölgyi Kőszénbánya Kft, László II, Lili, István bányatelkek művelése. Cserbabós, Kelemen, György tárók bezárása?
Tervtáró indulása
Az államosított erőmű a Barcika Erőmű Vállalat nevet kapta. Hozzá tartoztak a kurityáni, és egercsehi bányaerőművek, a diósgyőri nyugati erőmű, valamint a Hernádon levő felsődobszai, gibárti, kesznyéteni vízierőművek is.
Ádám völgyi lejtősakna üzembe áll.
Fogadó és szénosztályozó Kazincbarcika állomáson, ahová a kisvasút
szállította a szenet. Az osztályozó a Brennbergbányaáról és
Pilisszentiványról leszereltekből épült fel.
Billa táró bezárt.
A kisvasút Tardonáig kihosszabbításra került a munkába járás érdekében.
Szilvi akna nyitása, Tervtáró mellett a IV. telep lefejtésére. . Nevét az
akkor itt dolgozó Pethő Szilveszter bányamérnökről kapta! Ő később az
NME egyetemi tanára lett.
A település város lett, tovább építése és bányászati központként való kezelése elkezdődött.
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1957

Kondó - Kazincbarcika

1957

Kazincbarcika

1959

Sajókazinc

1960
1962
1962
1962

Kazincbarcika
Tardona völgy
Tardona völgy
Kazincbarcika

1962

Kazincbarcika

1962

Kazincbarcika

1963

Kurityán - Kazincbarcika

1964
1965
1965

Kazincbarcika
Kazincbarcika
Kazincbarcika

1965

Kazincbarcika

1966

Tardona völgy

1966

Kazincbarcika

1968

Kazincbarcika

1970

Kazincbarcika

1971

Kazincbarcika

1972

Kazincbarcika

1973

Kazincbarcika

1974

Bánszállás-Kazincbarcika

1976
1984
1993
1993

Kazincbarcika
Kazincbarcika
Kazincbarcika
Kazincbarcika

A Kossuth tárói bánya, mint tanbánya megszűnt. A tanbánya a Kakucsa
bányába került.
A Barcikai Erőmű Vállalat barcikai erőműve (kiserőmű) idáig üzemelt
folyamatosan. Ekkortól már csak időszakosan, mint csúcserőmű. A korszerűsítésére már nem költöttek.
Herbolya külfejtés megnyitása. Költségeit a kisvasút, a Tardona patak és a
műút áthelyezése erősen lerontotta!
Külfejtés bezárása.
Szilvi akna bezárása.
Pálszigeti légakna megnyitása.
Egyesült a Barcikai és a Bükkaljai Bányaüzem.
Központi Bányamentő Állomás Sajószentpéterről a Központi Szénosztályozóba települt át.
A „kiserőmű‖, mint csúcserőmű befejezte az üzemét. Még egy évig a
Borsodi Hőerőmű tartalékaként szerepelt.
A Sajóvölgyi Bányaüzem két részre oszlik, Szeles I, II Sajókaza, Szuhakálló I. a Szuhavölgyi Bányaüzemhez került. Bánfalva, Nagybarca a
Bükkaljai Bányaüzem része lett.
A Központi Bányagépjavító megkezdte a működését.
Tervtáró KWB-2 maróhengeres jövesztőgép.
Pálszigeti lejtősakna üzembe került.
A Ságvári Endre Gimnázium és Szakközépiskola elkezdte a bányaelektorlakatos szakközépiskolai képzést. Az első osztály 1969-ben érettségizett.
Még egy osztály követte 1966-1970, aztán ez a képzési forma már csak
szakmunkásképzőben folytatódott.
A Tervtáró-Berente kötélpálya megépült, e miatt, a Tervtáró – Kazincbarcika kisvasút felszámolásra került. A kisvasút Tardona és Tervtáró között
még sokáig üzemelt, de csak személyszállításra.
Tervtárón a 3+2 típusú, keretes Dobson fejtésbiztosító berendezéssel kezdődtek kísérletek. (KWB-2 maróhengeres jövesztéssel)
Tervtárón a második 3+2 típusú, keretes Dobson fejtésbiztosító berendezéssel felszerelt front is elindult.
A Ságvári Endre Gimnázium és Szakközépiskola befejezte a bányaelektorlakatos szakközépiskolai képzést. Mindössze két osztályt képeztek. Az
érdekelt vállalatok ekkor már nem igényelték.
Tervtáró, a Dobson biztosítás pótlására, szovjet, MK-97 berendezés került
üzembe.
A Központi Bányagépjavító és a Központi Szénosztályozó összevonásra
került.
Elkezdődött a Tervtáró-Dél építése.
A bánszállási anyagraktár és gépjármű bázis a Központi Bányagépjavítóba
költözött.
Tervtárón Fletcher-Husky berendezésekkel biztosítanak.
Tervtáró létszám gondok miatt tartalékba került.
A Központi Bányagépjavító önálló kft lett.
A Központi Bányagépjavító villamos üzemegysége önálló kft lett.

A vasúton használatban volt járművek
Pályaszám
Gyártás
Állapot
MÁVAG gőzmozdonym 98 szerkezet
Tardona/Kazincbarcika ......
Bp 2052/1912 sorsa ismeretlen
C50 mozdony, belső csapágyas változat (GV 3700 sorozat)
Tardona/Kazincbarcika GV 352
Éfm x/1954
sorsa ismeretlen
Tardona/Kazincbarcika GV 353
Éfm x/1954
Selejt
Tardonai kisvasút teherkocsiból épített szükség személykocsija
Tardona
.... ..../1...
Tardona
.... ..../1 ...
sorsa ismeretlen
Hely
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A C50 mozdony az előző fejezetekben már bemutatásra került. Ugyancsak írtunk a
MÁVAG 96. szerkezetű mozdonyairól is. A MÁVAG 98. szerkezetű mozdonyára vonatkozó
fényképeket is sikerült felkutatni.

MÁVAG 98. szerkezetű mozdony153

Amint azt az előzőekben láttuk a Barcika – Herbolya, később Barcika – Tardona kisvasútnak csak egy része a kakucsai vasúti szárny (tanbányai, és a kakucsai vonal), azaz nem
önálló vasút! Ezt jó néhányan összekeverik.

Barcika – Tardona vasút

153

Malatinszky Sándor úr szíves közlése (Ganz Holding Múzeum)
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A Kazincbarcika – Tardonai vasút, valamikor az 1960-as
évek elején154

MÁVAG, 98. szerkezetű mozdony
(MÁV2053/1912)155

154
155

A Vegyipari Automatizálási Főiskola (Kazincbarcika) öregdiákjainak honlapja
Mohay László fényképe
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Barcika vasútállomás helyszínrajza156

A képen kiválóan látszik a Barcika – Herbolya bányavasút kiágazása, és vonalvezetése
a jelenleg is létező MÁV lakótelephez viszonyítva.

156

A Miskolci Bányakapitányság iratai
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Kazincbarcika város építésének vasútjai
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1947-ben összevontak két települést Sajókazincot és Barcikát, Kazincbarcika néven.
Az iparosítás kapcsán már ekkor felmerült egy új, ipari, város felépítése. A munkálatok valamikor az 1950-es évek elején elkezdődtek. A város területét az akkori községtől távolabb, a
Tardona patak völgyében jelölték ki, és az akkori politikai irányzatnak megfelelően „Béke
város‖ nevet kapta.
Amikor elhatározták az új, szocialista nagyváros építését, akkor egyértelműek voltak a célok. Kazincbarcika a
Sajó völgy szénbányászatának súlypontjában helyezkedik el, ezért a környék
szénbányászati munkaerejének egy jelentős részét itt kívánták letelepíteni.
A Borsodi Hőerőmű építése

A vegyipar egyik országosan legnagyobb gyára, a Borsodi Vegyi Kombinát, szintén itt épült, akkor a nitrogén alapú műtrágya, valamint PVC gyártására.157 A településhez kicsit később csatolt Berentén valósult meg a Borsodi Hőerőmű, 200 MW
kapacitással, amelyet az itt bányászott
porszénre terveztek Ugyancsak Berentén
épült – az erőmű szomszédságában – a
szénbányák központi osztályozó üzeme,
amely szinte a teljes borsodi széntermelést fogadta.
Az épülő szénosztályozó és
vasútrendszere

Mindezekhez egy nagyszabású,
fejlett, vasúti kiszolgáló rendszer kapcsolódott, amelynek Berentén volt a gyűjtőrendező pályaudvara.
A város ezeknek a munkaerő
szükségletére épült nagyjából, mert ezeken kívül még számos szakma képviselőit
is ide várták, amely így sok ezer főt tett
ki.
Szénosztályozó vagonbuktatók
szerelése

157

A nitrogén műtrágya mezőgazdasági cikk, viszont az ammónium-nitrát robbanóanyag! A BVK műtrágya
gyára, bizonyos idő alatt robbanóanyagot gyártó hadiüzemmé volt átállítható! (RZ)
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A Nitrogén II. és a
PVC II .gyáregységek

Az ipari üzemek építésével és fejlesztésével egy időben a város lakóépületei is hihetetlen ütemben kezdtek el épülni. Az ide csábított, hozott munkaerőt,
családokat lakással kellett ellátni! Ezeken
túl aztán a politika az új szocialista nagyvárost el kívánta látni minden olyan létesítménnyel is, amely az itt lakókat itt is tartja!

Az L épület alapjai, mögötte már
a kész épületek158

Az F épület az M épületről
fényképezve

Sajnálatos módon itt kell megemlékeznünk a kor egy súlyos hagyatékáról
is. Nevezetesen arról, hogy a kazincbarcikai ipari létesítmények jelentős részét és
magát a várost is rabok építették! Itt természetesen nem csak a közbűntényes
elítéltekre gondolunk első sorban, hanem a politikai okok miatt fogva tartottakra, valamint a
szovjet hadifogságot túlélt, onnan elbocsátott hadifoglyokra, akik hazánkba érve ismét fogságba kerültek! A magyar katonákon, csendőrökön kívül dolgoztak itt német, szlovák és
egyéb nemzetiségű hadifoglyok is! Egy részük csak az 1956-os események kapcsán szabadult
ki!159
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A városépítés során az épületeket betűjelzéssel látták el, mivel utcanevek még nem igazán voltak. (RZ)
Rónaföldi Zoltán: Rabmunka Kazincbarcika építésénél.

174

175

Rónaföldi Zoltán: Múltba nézek… A borsodi - ózdvidéki ipar- és bányavasutak rövid története

A városépítés normál nyomtávú iparvágánya
Az építés erőltetett üteméhez rengeteg építőanyagra volt szükség, ennek megfelelően
ezt csak egy nagyvasúti iparvágánnyal, átrakás nélkül, és MÁV üzemmel lehetett biztosítani. A Tardonai völgyben keskeny nyomtávú, külszíni bányavasút már évtizedek óta üzemelt.
Ez azonban erre a városépítési feladatra nem volt alkalmas, részben kapacitása, részben pedig
vonalvezetése miatt. Ezért jött létre a normál nyomtávú iparvágány.

Kazincbarcika, a normál nyomtávú, MÁV
iparvágány vonala

Az iparvágány a kazincbarcikai vasútállomás, Sajókaza felé eső végén ágazott ki és a
falun át, a későbbi városi parkon keresztül, a mai Irinyi János Középiskola és a sportpálya
között kialakított, építőanyag tároló területre ezen át szállította a MÁV az anyagokat. Hossza
hozzávetőlegesen mintegy 2,5…3 km lehetett.
1954-ben Kazincbarcika városi rangot kapott és újabb falut csatoltak hozzá, Berentét.
Ekkor már tizenegyezer lakosa volt Kazincbarcikának, ez húsz éven belül megháromszorozódott, köszönhetően a térségben működő bányászatnak, a Borsodi Vegyi Kombinátnak, a Borsodi Erőműnek, a Központi Szénosztályozónak és az ezeket kiszolgáló vasútnak, más szállítási vállalatoknak, az építőipari cégeknek és még sok mindenkit sorolhatnánk…
A város, később, ha már nem is olyan intenzíven, de tovább épült, szükség volt az anyagok
szállítására, egészen a panelház építési programig, mert azok elemeit már tehergépkocsikon
szállították a házgyárakból.

Rónaföldi Zoltán: Múltba nézek… A borsodi - ózdvidéki ipar- és bányavasutak rövid története

Az iparvágány 1968-ig működött rendeltetésszerűen, azt csak 1970-es évek végén
szüntették meg, majd elbontották. Egy időben olyan terv volt vele, hogy városi villamos vonalként, az újvárost kötötte volna össze a vasútállomással, felváltva az autóbuszokat.

A normál nyomtávú iparvágány a mai
Liget út keresztezésében160

Ebből aztán persze semmi sem lett, pedig
így utólag, életrevaló terv volt és környezetbarát.
A városon átvezető vasút a népesség miatt sok konfliktus forrása volt. Az 1954ben épült Újvárosi Általános Iskola mellett, annak bejárata előtt haladt el, ezért
sokan féltették a gyerekeket.
Az Oktatási Minisztérium már
1955-ben kérte a vasút megszüntetését, mert zavarta a tanítást, melyet természetesen akkor
nem
vettek
figyelembe.
Az iparvágány a
városi park közepén161

Az iparvágány kiszolgálását a
MÁV végezte. Az 1950-es
években a kazincbarcikai fűtőház 324. és 411. sorozatú mozdonyai végezték a szerelvények vontatását. A fűtőház 1964-ben megszűnt, de helyét a Berentén települt vontatási főnökség vette át. A gőzmozdonyok még sokáig megmaradtak. A Berentére telepített M44. sorozatú, Ganz gyártású, dízel-villamos mozdonyok, a szénosztályozó
napi kiszolgálását végezték. Munkaszüneti napokon viszont, szén-irányvonati szolgálatban,
ikerkapcsolással, kiváló teljesítménnyel, az ország keleti felén sokfelé megfordultak.162

A városépítés 760 mm nyomtávú iparvasútja
A kazincbarcikai Béke-város építkezéséhez szükséges építőanyagok gyorsabb szállítása érdekében a 32. számú Állami Építőipari Vállalat azzal a kéréssel fordult a Közlekedésügyi
Miniszterhez, hogy a felvonulási területen keskeny nyomközű vasutat építhessen.
160

A háttérben a Lenin út első épülettömbje, jobbra a városi park.
A képen a Lenin út épületei, jobb szélén az Újvárosi Általános Iskola épülete
162
id. Rónaföldi Zoltán MÁV műszaki főfelügyelő visszaemlékezései. (A bánrévei fűtőház önállóságának megszűnte után, 1962-től a kazincbarcikai, majd a berentei vontatási főnökséget vezette az 1970-es évek elejéig.)
161
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1953. február 4-én az engedélyt megkapta, az építést saját kivitelezésben, a Kaposvári
Gazdasági Vasutak szakmai felügyeletével végezte.
A 760 mm-es nyomtávolságú vonal a Békevároshoz kiépített normál nyomtávolságú
iparvágány 23+80-as szelvényétől indult, a nagyvasúti iparvágányt 60 méteres sugarú ívvel
hurokban visszafordulva keresztezte, ahol átrakó létesült.
A kisvasút az épülő város utcáin vezetett, a fontosabb építési területekhez, homokbányához, habarcstelephez leágazások épültek. A fővonal 4-es szelvényénél épült meg a négyállásos ideiglenes motorszín, majd a vasútvonal a 7-es szelvénynél keresztezte a 600 mm-es
herbolyai bányavasutat, melynek biztosítására az egyik irányból terelőcsonka, a másik irányból vágányzáró sorompó létesült.
A vasút üzemeltetését kezdetben a Kaposvári Gazdasági Vasutak, majd 1957-től az
ÉM 31. sz. Állami Építőipari Vállalata végezte.
A felszámolás időpontja ismeretlen, de az 1960-as évek térképein a kisvasút már nem kerül
ábrázolásra.163

A kisvasút vonalvezetése164

1964 nyarán költöztünk a városba. Ekkor a fő utca (Lenin út), az Építők útja, a Május
1. út és a Tavasz és a Hámán Kató utcai lakóházakból állt a város. Természetesen ezek mellett
ott volt még érintetlenül a Sajókazinc, Alsó- és Felső Barcika, mint falu, ezek egy része majd
a város bővítésekor azonban elbontásra kerül! A városban az első három utca a völgyirányban, egymással párhuzamosan fut. A korábban ide költöző, itt élő gyerekkori barátaim erre a
163
164

Moór Attila www.kisvasut.hu
www.kisvasut.hu
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kisvasútra igen jól emlékszenek. A visszaemlékezők szerint a vasút egyes részeit az erőltetett
városépítési ütem miatt fel sem szedték, hanem egyszerűen rábetonozták az utat, vagy a járdát.

A 600 mm nyomtávú herbolyai bányavasút és a 760 mm nyomtávú
városépítési vasút kereszteződésének terve165

165

www.kisvasút
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Berente,
Központi Szénosztályozó és a Borsodi Hőerőmű

Rónaföldi Zoltán: Múltba nézek… A borsodi - ózdvidéki ipar- és bányavasutak rövid története

A Berentén felépítendő Központi Szénosztályozó létrehozását az akkori időkben működő, mintegy 40 kisebb-nagyobb szénbánya, saját szénelőkészítésének hiányosságai indokolták. Meg kellett oldani a különböző tulajdonságú és fűtőértékű szenekből egységes minőségű,
mind a nagyfogyasztóknak, mind a lakosságnak megfelelő minőségű szenek előállítását. A
hely kijelölése a borsodi szénbányászat súlypontjában történt – tekintettel a vasúti és közúti,
valamint kötélpályás szállítási lehetőségekre – és ugyanide tervezték a porszén elégetésével
működő Borsodi Hőerőművet is. Ehhez a szénosztályozóról közvetlen szállítószalag juttatta át
a porszenet. A kivitelezés 1951 májusában kezdődött meg és az első osztályozói egységek
1954 májusában kezdtek el dolgozni. Mindezekhez kiépült egy nagyméretű rendező pályaudvar is, amely fogadta a Putnok, Szuhakálló irányból érkező nagymennyiségű szenes vonatot,
valamint az osztályozás után – szintén vagonba rakva – indította a különféle frakciójú szeneket az ország számos pontjára. Lakossági szén minőségben a Borsodi Szénbányák érdekeltsége gyakorlatilag a Dunától keletre elterülő országrészre terjedt ki! A kazánszenek különféle
frakcióiban ettől szélesebb volt a kör.
A Borsodi Hőerőmű építése 1951166

A kezdeti négy osztályozói
egységet hamar hatra kellett bővíteni az igények miatt. A szénosztályozóhoz vasúton érkezett szenet
vagonbuktatók sora adta fel szállítószalagokon át. A szénosztályozóhoz Edelény, Kazincbarcika - Tervtáró és Lyukóbánya irányából három, nagyteljesítményű kötélpálya
is szenet szállított.

A Borsodi Hőerőmű építése 1951167
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A szénosztályozó és az erőmű
közötti szállítószalag híd építése168

Az erőmű 1955-ben169
még csak „kétkéményes”!

Szénosztályozó vágánysor fektetése
1952-53170

Nagyságrendi szemléltetésként az akkori 5 millió tonna/év
aknaszén termelésnek a fele jutott
ide vasúton. Osztályozás után a
szén 60 % -a ment tovább vasúton.
(40 tonnás szenes kocsikkal számolva ez napi 200-300 vagon beérkezését jelentette. Korábban ennél
168
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170
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lényegesen kisebb vagonokban is érkezett ide szén!)
Az átlagos értékeken túl a statisztikákból is számoltunk. Napi 11 000 tonna szén beérkezése a jellemző, de csúcsban a szénpályaudvar és az osztályozó 20 000 tonna szenet is fogadott!

Szénosztályozó, vagonbuktatói vágánysor,
felhordó szalagok.
Bal oldalt a Függősínpálya hídszerkezete. Jobbra az erőműhöz vezető
szállítószalag.171

Vagonbuktatók és a lyukói (Miskolc), valamint
a
tervtárói
(Kazincbarcika)
függősínpályás csilleszállítás beérkező szakasza172

Korszerűsített buktatók173

171
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Liebherr kirakó a sáros,
vizes szenek ürítéséhez174

Osztályozott szén kibocsátás175

Osztályozott szén oldal176
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Szénosztályozó177

A megnövekedett szénigények, amelyet a 60-as években bekövetkező, majd ezt követő sorozatos olajválságok okoztak, a szénosztályozó korszerűsítését, a vagonkiszolgálás modernizálását követelték meg. Ekkor épült a berentei vontatási főnökség és jöttek a
Ganz, M44. sorozatú dízel-villamos
mozdonyok is. Ez az időpont egybeesik a bánrévei fűtőház önállóságának és jelentőségének csökkenésével. A bánrévei és egy
ideig, amíg még megvolt a kazincbarcikai fűtőház is, a berentei vontatási főnökséghez tartozott. Az M.44-esek felváltották a gőzmozdonyokat a berentei rendező pályaudvaron és a
szénosztályozó napi kiszolgálását végezték. Munkaszüneti napokon viszont, szén-irányvonati
szolgálatban, ikerkapcsolással, kiváló teljesítménnyel, az ország keleti felén sokfelé megfordultak.

A MÁV berentei vontatási főnöksége, 1964178

M44. 089179
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A MÁV vontatási főnökség gyakorlatilag 10 év múlva – valamikor az 1970-es évek
elején – elvesztette önállóságát és a miskolci vontatási főnökséghez csatolták. Ezek után nem
sokkal itt megszűnt minden mozdonyjavítási tevékenység is. A csarnokot teherkocsi javítóként még egy ideig használták, majd már erre sem. Később teljes lebontásra került.
A szénosztályozó az 1980-as években ismét modernizálásra került a minőségi szénigények miatt. Megépült egy nagykapacitású, nehézszuszpenziós szénmosó, amellyel a porszén feletti farakciókat kiváló minőségben lehetett előállítani.
1994. január 1. az a dátum, amikor a Borsodi Szénbányák megszűnt, csődeljárás miatt.
A maradék bányák Borsodi Energetikai Kft, majd AES180 Lyukóbánya (amerikai tulajdonban), Feketevölgy Bánya Kft, Putnok Bánya Kft, Rudolf Bánya Kft (magyar tulajdonban). Az
osztályozót az AES átvette az berentei és a tiszapalkonyai erőművel együtt. Mivel az aktuális
gazdaságpolitika a szenes erőműveket nem támogatta és az amerikai fejlesztéseket is megakadályozta (korszerű, cirko-fluidágyas égetésű kazánok, környezetbarát működés) ezért azok
kivonultak hazánkból. A három hazai tulajdonú borsodi bányát is fel kellett számolni. Az
erőművet még megpróbálták fával, külföldi szénnel és még ki tudja, mivel fűteni, üzemeltetni,
de ez már alapvetően semmin sem változtatott. Most már a lebontására vár.
Ezekkel párhuzamosan került sor a szénosztályozó, a vasútrendszere, a kapcsolódó
rendező pályaudvar, valamint az iparvágányok megszűntetésére és elbontására.
A térség bányászatának, kohászatának (Rudabánya, Ózd, Diósgyőr, Sajókeresztúr),
gépiparának (Diósgyőr) teljes megszűnése a MÁV vonalakat is alapjaiban rengette meg. A
valamikori BVK (Borsodi Vegyi Kombinát, BorsodChem Rt) több tulajdonosváltás, termékszerkezet átalakítás, jelentős létszámleépítés után most éppen kínai tulajdonban van. A nagy
volumenű vasúti szállításainak egy jelentős része a műtrágya gyártás leállításával, a maradó és
az új termékek közúton, kamionokkal való szállítása okán szintén erősen csökkentette a MÁV
szállítási részesedését. Ugyanez a helyzet a volt Észak-magyarországi Vegyiművekkel is (Sajóbábony) is.
Ebből eredően iparvágányokat, de MÁV vonalakat is fel kellett számolni (Kazincbarcika – Rudabánya, Putnok – Szilvásvárad), illetve a Sajó völgyi
vasút is csak vegetál ezek óta.

Amikor már csak romboltunk…
A felszedett buktatók és
gánysoruk helye 2003-2004181

180

AES Corporation egy amerikai tulajdonú energetikai a cég, amely a világ számos pontján vásárolt már bányákat és erőműveket. A berentei erőmű korszerűsítő beruházását a hazai gazdasági és politikai szervezetek
meghiúsították, ezért a cég kivonult az országból. Ez mind a borsodi szénbányászat maradékának ellehetetlenülését eredményezte, mind pedig az erőmű sorsát is megpecsételte.
181
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A berentei rendező pályaudvar
helye, a nagy semmi…182

182

Rónaföldi Zoltán gyűjteménye

186

187

Rónaföldi Zoltán: Múltba nézek… A borsodi - ózdvidéki ipar- és bányavasutak rövid története

Berente külszíni bányavasútjai
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Téma, történés
Berentei Kőszénbánya Vállalat megalakulása. (Waldmann - Printz tőkéscsoport)
Szénbányászat megindulása. Berentei Kőszénbánya Vállalat. Lejtősakna, és normál
nyomtávú iparvágány a Miskolc-Bánréve vasútra.0,7 km hosszban.
Gazdasági Kőszénbánya Vállalat, Erzsébet, Új, és Árpád tárók nyitása. 1945 után
ezek a Nagymál bánya.
Új táró kihajtása, ezután ez a bányászat súlypontja.
A Berentei Kőszénbánya Vállalat első bányája kimerült.
Berentei Kőszénbánya Vállalat Sándor, és Baglyos bányái indulnak.
Új lejtősakna nyitás a főtelepre.
Gazdasági Kőszénbánya Vállalat, később Erzsébet Kőszénbánya Vállalat, Kötélaljai
bánya nyitása.
Szalay Barkóczy István bányája kinyit.
Erzsébet Kőszénbánya Vállalat bányanyitása.
Szalay Barkóczy István bányája bezár, ő Kurityánban folytatja a bányászatot.
Bérköveteléses sztrájk, eredménnyel.
A Gazdasági Kőszénbánya Vállalat, és a Berentei Kőszénbánya Vállalat minden működő bányájával állami kezelésbe kerül
Berentei Kőszénbánya Vállalat Sándor, és Baglyos bányái bezárnak.
Elkezdődött a központi szénosztályozó és létesítményeinek építése.
Elkészült a berentei központi szénosztályozó, amely az ide szállított szeneket több
frakcióra szétválasztva (Darabostól a porszénig), a különféle tüzelésű berendezésekhez biztosította a szenet.
Elkészült a Borsodi Hőerőmű (200 MW), amely az itt bányászott szeneket (porszén)
tüzelte el.
Berente bánya II telepében diesel mozdonyos szállítást vezettek be.
A borsodi szénbányák súlypontjába elkezdték építeni a Központi Bányagépjavítót és
létesítményeit.
Berente bánya tárójában is Diesel mozdonyos szállítást vezettek be.
A MÁV Berentén felépítette a korszerű vontatási főnökségét. Ezáltal az ott üzembe
helyezett 6 darab M44 diesel-villamos mozdony vette át a Központi Szénosztályozó,
és a Rendező pályaudvar kiszolgálását. Szükség esetén ezek a mozdonyok munkaszüneti napokon szenes irányvonatokat is továbbítottak nagy távolságokra, rendkívül
gazdaságosan!
A Központi Bányagépjavítót első üteme elkészült, üzemcsarnok, fürdő, irodák, üzemtér. Később még hozzáépültek a villamos üzemegység épületei, a főraktár, járműjavító.
A Központi Osztályozón befejeződött a rekonstrukció, térvilágítás, vágány hídmérlegek, szalagmérlegek, 35 kV-os energia ellátás.
Bánya rekonstrukció, üzemtér, műhelyek, fürdő, fatelep.
Schwarz-Wild biztosító berendezéses kísérlet.
Újabb Schwarz-Wild biztosító berendezéses kísérlet, KB-125Z maróhengerrel. Jövesztési problémák miatt nem volt eredményes.
Szénmosási kísérletek a Központi Osztályozón.
MK-97 biztosítóberendezések alkalmazása. Nem vált be.
Szénbányászat megszűnése.
Elkezdődött a szénmosómű építése.
A szénmosómű üzembe állt. Az év végéig még két egység állt üzembe.

1961-ben vezették be a berentei bánya tárójában a dízelmozdonyos kisvasúti szállítást.
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Hely
Berente
Berente
Berente
Berente
Berente
Berente

Pályaszám Gyártás
Állapot
BM 50 bányamozdony
.... 20/1961
.... 29/1961
.... 40/1962
.... 48/1962
.... 49/1962
.... 66/1963 sorsa ismeretlen

Berente bánya tárói bányavasútja183

183

www.kisvasut.hu térképe alapján

Rónaföldi Zoltán: Múltba nézek… A borsodi - ózdvidéki ipar- és bányavasutak rövid története

Sajószentpéter külszíni bányavasútja

190
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Mielőtt belefognánk e vasút történetébe, itt is érdemes áttekinteni azokat a gazdasági
hajtóerőket, amely Sajószentpéternek és környezetének fontos szerepet adtak a borsodi szénbányászatban és a későbbi külszíni bányavasút kiépítését szükségessé tették.
Természetesen a fő központja a dolgoknak Sajószentpéter, de mivel a bányászat a
Nyögő, a Galya és a Harica patakok völgyeit, valamint az Alacska völgyet is érintette, ezért a
következő települések és bányászatuk is elválaszthatatlan a kérdés körtől: Alacska, Sajókápolna, Sajólászlófalva, Radostyán, Parasznya, Varbó, Kondó, Harica bányatelep, Ludna puszta. Mindezen települések 5 - 15 km távol esnek Sajószentpétertől.
Érdekes módon Radostyán, Parasznya, Varbó térségében két külszíni bányavasút is futott egymás közelében, ezért ezeket sokan, rendre összekeverik. Amiről itt most szó lesz, az a
Sajószentpétert Haricabányával összekötő vasút.
A másik vasút, amely nagyjából eddig a térségig terjeszkedett az a Diósgyőri vasgyár
1000 mm-es bányavasútja, amely egyik ágán, a Diósgyőrön – Perecesen, a Gränzenstein
alagúton át a Baross aknáig terjedt, amely Varbó Parasznya községektől déli irányban van,
mintegy 1,8 km-re Ennek a vasútnak másik ága a Lyukó völgyi szárnyvonal pedig egészen
Radostyánig vezetett.

Diósgyőri érdekeltségű bányák és a diósgyőri bányavasút

A Sajószentpéter - Kondó – Harica bányavasút pedig a Nyögő és a Harica patakok
völgyében futott.
A két vasút között összeköttetés nem volt, nem is lehetett, hiszen a diósgyőri 1000
mm, a sajószentpéteri pedig 760 mm nyomtávval bírt. A haricai vasút egy része pedig, talán
600 mm-es lehetett, de erről majd később!
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A Sajószentpéter – Harica bányavasút 184

Sajószentpéter – Harica bánya külszíni bányavasút helyszíne
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A bányászattörténet szerint Szontágh Ádám, Gömör vármegye táblabírájának kezdeményezésére, 1822-ben hivatalos vizsgálat folyt Sajólászlófalván, az itteni szén fellelésére.
Sajószentpéteren és környékén az első említett bánya 1864-ben nyílt. Martin János a
tulajdonos és a bányája a „Johann Martin Grube‖.
1871-ben megnyílta Miskolc-Bánréve vasút a Sajó völgyében, 45,5 km hosszban. Ez a
térség bányászatára és a kohászatára is igen nagy hatással bírt!
1888-ban a Xifkovics család Sajószentpéteren, az alacsi völgyben nyitotta az Erzsébet
bányáját. Gróf Szirmay Alfréd szintén itt e térségben, a saját birtokán, Sajókápolna határában
létesített szénbányát, az Alfréd aknát. A kezdetekben ezek a bányák csak a bányát nyitó birtokos családok igényeinek megfelelően termeltek. Aztán a szén keresletének emelkedésével már
sorra nyíltak a szénbányák. Az elsők még Sajószentpéter és Alacska, valamint Sajókápolna
közelében, később már távolabb is. Ekkorra tehető, hogy az Alfréd aknát normál nyomtávú
vasúttal kötötték össze a sajószentpéteri MÁV állomással.
1890-ben Sajókondón185 és a haricai területen is nyílnak a bányák. Ekkor ezek még
széttagoltak, kisbefektetők kezén vannak.
1894-ben a Magyar Általános Kőszénbánya Rt (MÁK), a már sikeres Center – Királd
és egyéb Ózd környéki szénterületek után tovább terjeszkedett kelet felé és bányát nyitott a
Bán völgyében, majd pedig ezek után Sajószentpéter térségében is. Ez már azon időszak,
amikor a vas- és acélgyártás nagy mennyiségben igényli, a jó minőségű és reális áron vásárolható szenet, de a MÁV is az egyik legnagyobb szénvásárló lett az országban.
A MÁK megszerzi a Szirmay bánya (Alfréd akna) és az Erzsébet bánya tulajdonát.
Ezen kívül Alacska, Kondó, Kápolna, Ludnavölgy, és Berente bányászati jogait is kivásárolta.
MÁK részvény186

„…A Magyar Általános Kőszénbánya (MÁK) társulat bölcsője Borsod megye;
őse, illetőleg előde a Melczer Géza és Társai
Czenter-Királdi Kőszénbányák Vállalata
volt. Ebből a vállalatból alakult lelkes, vállalkozó szellemű és áldozatkész férfiak közreműködésével a Magyar Általános Kőszénbánya Részvénytársulat. 1891. június 9-én
volt az alakuló közgyűlés széki Teleki Géza
gróf volt m. kir. belügyminiszter elnöklésével, melyen királdi Hercz Zsigmond és kutatótársasága megalapították a részvénytársulatot.
A társulat megvásárolta a nevezett vállalat ingatlanait, szénvagyonát, szénkiaknázási jogait
és beruházásait; az egri érseki szeminárium bányabérleti szerződését, mely magában foglalta
az egri papnöveldének Királd, Mercse, Bóta és Uppony község határában elterülő szénvagyona kiaknázási jogát, magára ruháztatta; megvásárolta továbbá örök áron Schlosser Albert
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Mai neve Kondó.
www.reszvenykotveny.hu
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királdi "Albert" bányáját. A M. Kir. Államvasutak Putnok állomását az "Albert-aknával 9
kilométeres normálvasúttal kötötte össze.
A társulat legközvetlenebb céljául további szénterületek megszerzését és bányák kiépítését tűzte ki és ezt a célkitűzését erélyesen követte. 1893-ban megszerezte Sáta és Bóta község
nagykiterjedésű — 3000 kat. hold — szénterületeit, továbbá a Bán völgyében Barca,
Bánhorvát és Bánfalva község 6000 kat. holdnyi területének szénkiaknázási jogait. A gyorsütemű terjeszkedés, nagy kezdeti beruházások, a forgalmi eszközök szaporítása, az alaptőke
ismételt emelését tették szükségessé. 1892-ben 200.000 forinttal, 1893-ban 400.000 forinttal
szaporították az alaptőkét, úgyhogy az már 1894 tavaszán 1 millió forintra emelkedett.
Ebben az évben megvásárolta a társulat a sajószentpéteri völgyben gróf Szirmay
Alfréd üzemben levő bányáját, egész szénterületét, megváltván minden berendezését és tartozékát, a Sajószentpéter állomáshoz vezető rendes vágányú vasúttal együtt. Megszerezte Kápolna, Kondó, Alacska, Ludna187 és Berente község szénterületeinek kihasználási jogát. —
1895-ben megalapította a társulat külön érdekcsoporttal Sajószentpéteren a Hazai Üvegipar
Részvénytársaságot, mellyel húsz évre, körülbelül évi 350.000 métermázsa szén szállítására
kötött szerződést.
A sajószentpéteri nagyarányú beruházások a részvénytőkének 600.000 forinttal való emelését
tették indokolttá. Ezek a részvények részben felülfizetéssel kerültek kibocsátásra; a felpénz a
tartaléktőkét gyarapította.
1895-ben a társulat kiépítette sajószentpéteri bányáit, megszerezte az e bányákkal szomszédos
Xifkovich-féle188 szénbányát és az "Alfréd" akna mellett levő rakodóval, keskenyvágányú lóvasúttal kötötte össze, amivel teljesítőképességét jelentősen fokozta.
1910. augusztus 1-én Királd, Sajószentpéter és Rudolftelep bányáinkat a Kazinci Kőszénbánya Részvénytársasággal Borsodi Szénbányák Részvénytársasága cég alatt külön részvénytársasággá egyesítettük. Ezzel borsod megyei bányáink közös szervezetet nyertek; a vezetést magunknak tartottuk fenn….‖189
Innentől a sajószentpéteri bányászat töretlenül fejlődött, sorra nyíltak a bányák. Már a
Sajószentpéteren levő bányák is viszonylag nagy területen helyezkedtek el, és jelentős termelést folytattak. Ezen kívül a Bükk felé vezető völgyek is bőséges szénkészletekkel bírtak. Az
itteni bányászat korai szakaszában a fogatolt szénszállítás volt elterjedve, amely a szénárat
drágította, az időjárástól függően pedig kiszámíthatatlanná tette a rossz minőségű földutakon.
A MÁK a bányaműveléseivel párhuzamosan 1895-ben elhatározta, hogy Sajószentpéteren üveggyárat létesít a környék, kedvező adottságú ásványaira és a közelben található szénre alapozva. Ez a Hazai Üvegipari Rt, sajószentpéteri gyára, a MÁV vasútállomással szemben
épült fel. A gyár egymaga évi 35 000 tonna szén termelését igényelte és ezt 20 évre előre le is
kötötte!

187

Ludna középkori település volt Borsod vármegye középső részén, a Tardona patak mellett. A település a
közelében található Lubna (ma: Harica) patakról kaphatta a nevét. Tardona, Varbó, Ludna, Csenik határosak
voltak egymással. Ludna története összefügg Haricáéval. Ludna-puszta Kondótól Ny-ra, a mai Harica-bányatelep
környékén helyezkedik el.
188
Xifkovich és Xifkovics is előfordul az iratokban.
189
A Magyar Általános Kőszénbánya Rt 50 éve, 1891-1941. (MÁK 1942. április)
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A sajószentpéteri üveggyár az 1900as évek elején190

A
Sajószentpéter
–
Harica vasút építésének folyamatáról viszonylag kevés adat
maradt fenn. A szénbányászati
kronológia alapján lehetséges
csak bizonyos időpontok azonosítása, ennek alapján próbáltam meg az eseményeket és a dátumokat összerendezni.
1895-ben a bányaterületek a MÁK által
létrehozott Borsodi Szénbányák Rt kezébe
kerültek. Az Alfréd bánya lett a széntermelés
központja. Innen a sajószentpéteri MÁV vasútállomásig normál nyomtávú iparvágány vezetett. Erzsébet aknáról keskeny nyomtávú
vasút épült az Alfréd bányai rakodóig, lóvontatással.

A sajószentpéteri Fő akna, valószínűleg az Alfréd bánya191

Sajószentpéter és környezete a borsodi szénbányászat
egyik központja lett. A nagyobb
arányú bányászkodás és fejlesztések azonban csak 1920 után
kezdődtek meg, de igazából ez a
folyamat 1945 után teljesedett
ki.
A sajószentpéteri bányászatban két súlyponti terület volt a lényeges. Ezek közül az
egyik a településre és annak közvetlen határára terjedt ki. A másik rész pedig gyakorlatilag
Sajószentpétertől már távolabb, Kondó községtől nyugati irányban a Harica patak völgyében
és annak mellékvölgyeiben helyezkedett el.

190
191
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Sajószentpéter, bányai
rakodó és vasút192

Ezek a szénbányákkal bíró települések már nagy távolságra estek Sajószentpétertől
(Sajólászlófalva, Kondó, Harica,
Ludnavölgy, Balázsvölgy) ezért
a Miskolc – Bánréve vasútvonalra való rászállításra, csak egy jó kapacitású bányavasútban lehetett a megoldást megtalálni.
Sajókondó környékén a nagyobb volumenű bányászkodásra létrehozták a Sajókondói
Kőszénbánya Rt-t, amely komolyabb befektetésekkel próbálkozott. 1920-ban s Sajókondói
Kőszénbánya Rt. megindítja a külszíni bányavasút kiépítését a Harica völgyben. A vasút
egyik érdekessége lesz, hogy élete folyamán kétszer épült fel és kétszer bontották el. A nyomtáv 760 mm volt. A fővonalára az igények szerint több hosszabb, rövidebb leágazás is csatlakozott. A bányavasút a Harica és a Nyögő patak völgyében levő bányák termelvényét szállította be Sajószentpéterre, de a személyközlekedést is biztosította mind a munkába járásra,
mind pedig a települések lakói számára, sok
évtizeden át.
1921-ben Kandó Kálmán – tekintettel
a Sajószentpéter környéki barnaszenek tulajdonságaira – Alacskai Kőszénbánya és Villamossági Rt193 néven bányát nyitott és
szénlepárló üzemet létesített. Ez Berentén, a
mai BorsodChem Rt területén volt. A cég,
akik a lepárlást végezték, az Imperiál Rt
volt.194
1921-ben az Alacskai Kőszénbánya és Villamossági Rt195, iparvasút, osztályozó, rakodó építését végezte el, a szenének Sajószentpéterre való szállítására.
1923-ban, a Sajólászlófalván levő Gyula-tárótól, 1,3 km bányavasúttal csatlakoztak a
Sajókondói Kőszénbánya Rt. vasútjához.
Az 1915–ben nyitott Sajószentpéter II akna (Újakna, Újtelep). Ez a bánya is vasúttal
kapcsolódott a külszíni bányavasúthoz. Majd később Sajószentpéter III. akna, amelynek külszíni létesítményei nem voltak, dízelmozdonyos vasúttal szállította a szenet a II. aknára,
ahonnan az, szintén vasúttal jutott el a sajószentpéteri rakodóra.
1924-ben a szénigények csökkenése miatt a Sajókondói Kőszénbánya Rt. Jenő, Balázs
és Sarolta aknáin csődeljárására került sor. A Balázs akna folytatta csak, Bolváry Andor tulaj192

MEK Képkönyvtár
Rónaföldi Zoltán: Kandó Kálmán és a borsodi szénbányászat http://users.atw.hu/rzterv/konyvek/Kando
Kalman es a borsodi szenbanyaszat.pdf
194
Rónaföldi Zoltán: Az „Imperiál ügy‖ http://users.atw.hu/rzterv/konyvek/Az Imperial ugy.pdf
195
Kandó Kálmán volt a társaság egyik fő részvényese.
193
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donában. A bányavasút építése is megszakadt! 1926-ig a Bolváry család próbálkozott itt a
szénbányászattal. Ezután a Bolváry család Balázs lejtősaknája is csődbe jutott. Ekkor építik ki
vele szemben a Balázs I. tárót. Ennek szenét azonban már szekérrel szállították, mert időközben a bányavasút is tönkrement anyagilag. A vasutat felszedték, felépítményét, járműveit értékesítették. A vasút megszűntével a többi nagyobb termelésű bánya is tönkrement!
Talán a kezdeti időszakokban üzemeltek a vasúton a régebbi típusú és gyártású gőzmozdonyok. A kéttengelyes mozdonyok közül a 3. pályaszámú (típusa ismeretlen), 604/1917.
gyártási számon. A háromtengelyes mozdonyok a Jung 163/1893 (5. pályaszám), Jung
604/1902 (2. pályaszám), valamint a Henschel 5277/1899 (GV 83) és az O&K 3077/1908 (1.
pályaszám), 1242/1916. gyártási szám, ám a típusa ismeretlen. Arra vonatkozóan, hogy a vasút első felszámolásakor a mozdonyokból melyeket értékesítették, vagy tartották meg nem
találtunk adatokat.
A kondói területhez tartozott az úgynevezett Ludna puszta, ahol szintén bánya nyílt és
ez fontos a vasút további szempontjából is. Ez a település a középkorban elpusztult. Helyét
Tardona és Varbó között, Kondótól Ny-ra, a mai Harica-bányatelep környékén kel keresnünk,
attól nyugati irányban. Itt 1938-ban – a nagymennyiségű szénre való tekintettel - megalakították a Ludnavölgyi Kőszénbánya Vállalat Kft-t, amely lejtősaknát épített. Ezt később Haricalejtősaknának nevezték el. Ezt később összekötötték a Bolváryak, Éva (Cseres)- aknájával.
Az így kialakított Harica bánya a megye egyik legtöbb szenet adó vállalkozása lett. 1939 és
1945 között több mint 400 000 tonna szenet termeltek. Ehhez azonban már a vasút megint
nélkülözhetetlen lett, ezért 1938-ban Sajószentpéterig keskeny nyomtávú iparvágányt létesítettek, vélhetően az előző nyomvonalon és alépítményen. Ilyen módon alakult ki végül a Sajószentpéter – Harica bányavasút, amely aztán az egyéb környékbeli bányák szenét is ismét
szállította. Sajószentpéteren aztán az alacskai, a II. aknai, és a haricai vonalrészek egyesültek,
és innen a normál nyomtávú vasútra szállítottak. Az alacskai és a II. aknai rakodóról fénykép
is található. A vasút újjáépülése után vélhetően a mozdonypark is bővült. 1938-tól szolgált a
vasúton az O&K típusú gőzmozdony, de ekkorra tehető a MÁVAG 106. szerkezetű mozdonyainak megjelenése, 4877/1935 (7. pályaszám), 4878/1939 (8. pályaszám) is, valamint a
Hoffer R-35 dízelmozdony üzembe állítása. A vasút második felépítése után olyan adatokat
nem találtunk, hogy a korábbi vasút gőzmozdonyaiból melyek kerültek ide vissza.
1943-ban az alacskai II. és III. aknák üzembe álltak. A sajószentpéteri rakodóig bányavasút épült, dízelmozdony vontatással.
Az 1946-ban bekövetkezett államosítás után a Harica völgyi bányászatot a
Ludnavölgyi lejtősaknára koncentrálták és itt indultak meg a fejlesztések is.
1947-ben a Harica völgyi bányavasút sajószentpéteri rakodóján – a már tervezett
sajóbábonyi vegyiművek majdani igényére – széntörő-művet és szénosztályozót építettek.
A vasút további érdekessége volt, hogy 1945-ig az érdekelt bányatársaságok üzemeltették, ez után pedig egy ideig még a bányák, majd 1947-től a MÁV kezelésébe került. (498.
számú vonal)
1949-ben kellett ismét az iparvasút fejlesztésével komolyabban foglalkozni, két nagyteljesítményű gőzmozdony – vélhetően ezek voltak a MÁVAG 70. szerkezetű mozdonyai
(490. sorozat) - és kocsik beszerzése történt meg. Egyidejűleg az iparvasút műhelyében – saját tervezésben és kivitelezésben – forgózsámolyos, lemezrugós személykocsikat gyártottak
le.
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Mindezek közben a sajószentpéteri és a haricai bányák a Borsodi Szénbányászati
Tröszt nagy bányái lettek és a fejlesztések is rohamtempóban indultak el. 1949-től folyamatosan fontos gépkísérleti és bányászati fejtéstechnológiai kísérletek folytak itt. Ezek egy része
hazai gyártású bányagépekkel történt. A gépkísérletek egy jelentős hányada szovjet réselő és
fejtőgépekkel történt, de más – még nyugati országból származóval is – próbálkoztak. Ezek
alapozták aztán meg többek között, a Borsodi Szénbányáknál, az 1960-as évektől kezdődő
gépesítési folyamatokat és a széntermelés ugrásszerű növekedését.
1957-ben leágazás épült a sajólászlófalvi külfejtéshez, amely két évig termelt. Ugyanebben az évben kondói üzemkoncentráció elindult, Harica III. lejtősakna és a Béke akna teljes
termelésének figyelembe vételével. Ezzel párhuzamosan elkezdődött a Lyukó – Kondó, valamint a Kondó – Berente függőkötélpályák építése. Ez már előre jelzi a bányavasút lassú végzetét. Ebben az időszakban a vasutat a Harica patak völgyében, gyakorlatilag déli irányban,
kihosszabbították, ez lett a Harica fűrésztelep, a bánya fatelepe, komoly vasúti rakodóval.
1960-ban egy felhőszakadást követő árvíz – a Harica patakon – elpusztította a bánya fatelepét
(Harica fűrésztelep), a vasúti rakodót, és az alsó üzemteret is.
1962-ben gazdaságossági okok miatt Harica III. akna befejezte a termelését.1964-ben
a Béke akna is bezárt, 7 millió tonna művelhető szénvagyonnal!
1967-ben zárt be végleg a Sajószentpéter II. akna. (Előtte két évig még tanbánya volt.)
A Sajószentpéter és környékének szénbányászata 1973-ben ért véget a III. aknai bányászat gazdaságtalanná minősítése után. Erre az időre Sajószentpéter környezetében a távolabbi bányák már mind bezártak, így a vasút sorsa is egyértelmű lett, bezárták, majd elbontották, immáron másodszor is. Sajószentpéter és környékének részletes bányászati adatai a fejezet végén időrendben és hely szerint megtalálhatóak.
Vonal
Sajószetpéter – Haricabánya – Harica fűrésztelep fővonal
Alacskai vonal
Alacskai vonal, kiágazás
Haricabányai kiágazás 1
Haricabányai kiágazás II
Kondói kiágazás
Sajólászlófalvi kiágazás
Újtelepi (II aknai) vonal
Hálózathossz:
Ebből megvan:

Állapot
Megszűnt
Megszűnt
Megszűnt
Megszűnt
Megszűnt
Megszűnt
Megszűnt
Megszűnt

MÁV 498. Sajószentpéter – Kondó - Harica
(megszűnt vasútvonal)
Km
0
3
5
6
7
8
10

Név
Sajószentpéter
Sajókápolna
Sajólászlófalva
Radostyán
Kondó
Cseres-táró (1949) (Bolváry
bánya 1947-es menetrend.)
Harica bánya (1949-től),
(Ludna bánya az1947-es me-

Típus
állomás
megállóhely
megállóhely
megállóhely
állomás
megállóhely
állomás

Hossz (km)
12 8
2,8
0,6
0,2
0,3
0,6
12
17
20,2
0,0
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13
16

netrendben)
Gencs
Harica fűrésztelep

megállóhely
állomás

Sajószentpéteren állomása volt a vonalnak. Végállomás lévén állomásépülettel (jegypénztárral, forgalmi irodával) rendelkezett. A végállomás épülete még ma is megvan, bár átalakították és nem az eredeti funkcióját tölti be. Ez a Varbó felé vezető út mellett volt – nem a
MÁV vasútállomáson, illetve a normál nyomtávú Miskolc – Bánréve vonal mellett -, hanem
attól hozzávetőleg 1… 1,5 km-re, a település szélén. A kisvasút személyszállító vonatjai idáig
közlekedtek, azonban a szénszállító tehervonatok még 0,5-1 km-t tovább mentek az átrakóig,
ahol a szenet a csillékből a normálvagonokba öntötték át, és itt volt a kisvasút egyik "depó"-ja
is.
A vasút Sajószentpéter irányából a Radostyán – Parasznyai közút jobb oldalán haladt,
az erre kiépített töltésen és műtárgyakon és Kondó község előtt fordult be a Harica patak völgyébe.
A műholdas képeken jól látszik az út szélén a sötétzöld sáv, ami a
kisvasút valamikori töltése volt!
A Sajószentpéterről kivezető út jobb oldalán a vasúti töltés maradványa, az út bukkanója előtt az újaknai (II. aknai elágazás,
mögötte a vasút egyik hídja

A Sajószentpéter II. akna melletti vasúti híd
maradványa

Radostyán, amint azt már az
előzőekben írtuk, a diósgyőri vasgyári
bányák érdekeltségébe tartozott és oda

a másik vasút vezetett. Az itt élők számára Miskolc
megközelítése a diósgyőri bányavasút személyszállításával volt elérhető, évtizedekig!
A műhold képen a valamikori vasúti
töltés sötétebb színe jól kivehető196
196

Google Earth

Rónaföldi Zoltán: Múltba nézek… A borsodi - ózdvidéki ipar- és bányavasutak rövid története

A Sajószentpéter – Harica vasút közelsége miatt azonban erre a vonalra is volt megállóhelye Radostyán mellett, mivel ez a település határától 400 m-re vezetett. Az itt lakók használták is, mert akkor más közlekedési eszköz ezen a vidéken nem létezett. A vasút viszonylag
közel volt a településhez, de csak megállóhely - és egyben kitérő volt - „Százhét‖ (Szászhét?)
elnevezéssel, ahol a Radostyániak fel- és leszállhattak.. Állomásépület nem volt, csupán a
Kondó községbe bevezető út jobb oldalán váróteremnek kinevezett, kb. 2-3 m2-es bódé. Ebben a vonatkozásban Sajószentpéter könnyen elérhető volt, ami akkor járási székhely és jól
ellátott település.
A közúti közlekedés csak a kisvasút felszámolása után vált mértékadóvá ezen a környéken.
Az 1950-es évek második felétől a vasút egyre több dízelmozdonyt kapott, főleg a C50 sorozatból. Ebből itt nyolc mozdony üzemelt. A B-26 típusból pedig kettő.

A vasút mozdonyai

Pályaszám
Gyártás
Állapot
gőzmozdony, 2 tengelyes
Sajószentpéter
3
.... 604/1917
sorsa ismeretlen
MÁVAG gőzmozdony, 106 szerkezet
Sajószentpéter
7
Bp 4877/1935
sorsa ismeretlen
Sajószentpéter
8
Bp 4878/1939
sorsa ismeretlen
gőzmozdony, 3 tengelyes
Sajószentpéter
6
.... 1242/1916
sorsa ismeretlen
O&K gőzmozdonyok (3 tengelyes)
Sajószentpéter
1
O&K 3077/1908 sorsa ismeretlen
Henschel gőzmozdonyok (3 tengelyes)
Sajószentpéter
GV 83
Hens 5277/1899 sorsa ismeretlen
Jung gőzmozdonyok (3 tengelyes)
Sajószentpéter
5
Jung 163/1893
sorsa ismeretlen
Sajószentpéter
2
Jung 604/1902
sorsa ismeretlen
MÁVAG gőzmozdony, 70 szerkezet
Sajószentpéter
......
Bp 5855/1950
kiállítva
Sajószentpéter 490,081 GVI Bp 5856/1950
Selejt
Hoffer R-35 mozdony
Sajószentpéter
VaFe ..../1...
C50 mozdony, belső csapágyas változat (GV 3700 sorozat)
Sajószentpéter
C 50
Éfm ..../1953
sorsa ismeretlen
Sajószentpéter
C 51
Éfm ..../1953
sorsa ismeretlen
Sajószentpéter
C 52
Éfm ..../1953
sorsa ismeretlen
Sajószentpéter
C 53
Éfm ..../1953
sorsa ismeretlen
Sajószentpéter
C 54
Éfm ..../1953
sorsa ismeretlen
Sajószentpéter
GV 3786
Éfm x/1956
átépítve
Sajószentpéter
GV 3787
Éfm x/1...
átépítve
Sajószentpéter
GV 388
Éfm x/1955
B 26 mozdonyok
Sajószentpéter
SzBG ..../1...
Sajószentpéter
SzBG ..../1...
Hely

Hely
Sajószentpéter
Sajószentpéter

Pályaszám
Gyártás
MÁV 498. sorozat
14 (498.004) Schk 6333/17
15 (498.002) Bors 9928/17

Állapot
sorsa ismeretlen
sorsa ismeretlen
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A kéttengelyes gőzmozdonyt, amely a 3. pályaszámot viselte, gyártó megjelölése híján
azonosítani nem lehet. Ugyanez érvényes a 6. pályaszámúra is, amely háromtengelyes volt.
A többi mozdony esetén részletesen bemutatjuk őket.
MÁVAG 106. szerkezetű gőzmozdony (MÁV 394. sorozat)
A kimutatás szerint a sajószentpéteri vasúton a 7 és 8. pályaszámmal közlekedtek ezek
a mozdonyok. A MÁVAG 1935-ben és 1939-ben gyártotta őket.
A MÁVAG e típust nagyszámban építette, 106. és 107. gyári szerkezetszámú, keskeny, 760 mm nyomközű mozdonyokként, ezért a MÁV, mint a Gazdasági Vasutak Igazgatósága és egyes ipari, mezőgazdasági, erdészeti vasutakon igen
elterjedtek voltak. Tengelynyomása: 3,4 t, engedélyezett legnagyobb sebessége: 25 km/h,
elrendezése C-n2t. A MÁV a
saját számozási rendszerében
ezeket a mozdonyokat a 394.
sorozatba rendelte.
394.057. mozdony,
Szalajkavölgy197

A 394-es sorozat egyik
működő tagja, a 394,057 pályaszámú gőzmozdony a Szilvásváradi Erdei Vasúton teljesít
nosztalgia szolgálatot "Szilvi" néven. 1949-ben gyártották 5786-ös gyári számmal az akkori Magyar Állami Vas, Acél és Gépgyárak üzemében, Budapesten.
A gép 1949-ben állt forgalomba Taktaharkányban, majd kalandos életpályája
után 1970-ben állapodott meg a Nagycenki Széchenyi Múzeumvasúton. 1998-ban a szlovákiai Feketebalogon felújításra került
a Közlekedési
Múzeum tulajdonában álló mozdony,
amely még ebben az évben megérkezett Szilvásváradra.
Szalajkavölgyi fűtőház, vízvételezés után198

A 394,057 mozdony az
óta a Szalajka-völgyben rója a
kilométereket. Kezdetben kényelmes és igényes belső kialakítású nosztalgia vagon is tartozott
197
198

Wikipédia
Wikipédia
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hozzá, amelyet 2005-ben átszállítottak a Mátravasútra. Azóta a Szilvásváradi Erdei Vasút egy
fedett személykocsiját húzza. A „Szilvi‖ engedélyezett maximális sebessége 20 kilométer/óra.
Utoljára 2006-ban közlekedett menetrend szerint. Azóta csak nagyobb események, kisvasúti napok, különvonatozások alkalmával szólal meg jellegzetes sípja. A fatüzelésű mozdony 0,84 köbméteres, kicsiny víztartálya miatt igen rövid fordulóidővel tud közlekedni, és nem ritkán a Szalajka Fatelep állomás helyett a Fűtőházba érkezik meg személyvonatával.
Szalajkavölgy

A 394,023 2005-ben
előbb a Nyírvidéki Kisvasút hoz került, majd a Zsuzsi Erdei
Vasútra, Debrecenbe.

O&K gőzmozdony
A sajószentpéteri vasúton O&K típusú mozdonyként futott, az 1. pályaszámot viselte.
Eredetileg Guttman Izidor munkácsi bútorgyárának építette, az Orenstein és Koppel Mozdonygyár (O&K) keskenynyomtávú, szertartályos gőzmozdonyként. 760 mm nyomtávra készült, 1 db-ot gyártottak belőle
1908-ban, elrendezése C-n2t.
O&K mozdony199

A MÁV, a saját rendszerében
a
392.001sorozatba, állította be A
mozdony 1916-ban a cs. és kir.
Hadivasút állományába került,
majd 1917-ben MÁV állományban, ahol megkapta 392.001 pályaszámát.
200
1938-től a Ludnavölgyi Szénbányáknál teljesített szolgálatot, Sajószentpéteren, az
1. pályaszámmal. Innen a Mecseki Szénbányák nagymányoki bányaüzemébe került.
További sorsa ismeretlen.
Henschel, 3 tengelyes mozdony
199
200

www.erlebnisbahn.at
Ludnabánya a Harica völgyében volt, Kondótól nyugatra, a Liszkó völgy térségében. (RZ)
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Henschel GV83 pályaszámon dolgozott itt Sajószentpéteren egy 760 mm nyomtávú
gőzmozdony, melyet 1899-ben gyártottak.
A MÁV 390 sorozatba három különböző eredetű szertartályos keskeny nyomtávú
gőzmozdonyt sorolt be.
Az
egyik Henschel
gyártmányú
mozdony
a
Bolechów-i Fűrészüzemtől került
a MÁV-hoz
előbb MÁV
IV/10417 pályaszámot kapott,
majd 390,101-at. Ez szintén a
Szovjetunióhoz került a második
világháborút követően, további
sorsa ismeretlen.
A 390,201 pályaszámú
gép eredetileg a Szolyvai Falepárlónál üzemelt és a Borsig gyártotta. A mozdony később a MÁV-hoz került, majd Nyíregyházára, onnan pedig1962-től a
Borsod megyei Húsipari vállalathoz. Innen ismeretlen időpontban eladásra került.
Két mozdonyt eredetileg a Borzsavölgyi Gazdasági Vasútnak szállította a Maffei
mozdonygyár, eredeti pályaszámuk 19, 20 volt. 1920-ban a trianoni békeszerződés Csehszlovákiának ítélte az ország azon részét, ahol szolgáltak, így a mozdonyokat is, ahol
a ČSD a ČSD U35.001 és a 002 pályaszámokat adta nekik. Később rövid időre ismét a MÁVhoz kerültek, ahol visszakapták eredeti pályaszámaikat. A 001 pályaszámú mozdonyt
főjavították és átépítették 950 mm nyomtávúra, majd a Debreceni Városi Erdei Vasúton teljesített szolgálatot 1961-es selejtezéséig. A 390.002 pályaszámú gép a második világháború következtében a Szovjetunióba került, további sorsa ismeretlen.

Jung gőzmozdony
(Arnold Jung LF. GmbH.,
Jungental bei Kirchberg)
A 2. és 5. pályaszámot viselték, 1893-ban és 1902-ben
gyártották őket. Mozdonyokról
keveset tudunk, így hát a gyártón
keresztül próbálkozunk az azonosítással.
Jung mozdony, 600 mm nyomtáv 201

201

www.steamlocomotive.info
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A cég 1885. február 13-án alakult, mint Jung & Steimer (Arnold Jung, Christian Staimer)
Mozdonygyár. 1885. szeptemberre készült el az 1. gyártási számú mozdony. 1913-ban a vállalatot átnevezték Arnold Jung Lokomotivfabrik GmbH, Jungenthal.
1976-ban a mozdonyok gyártása leállt. A Jung több mint, 12.000 mozdonyt gyártott. Ebben a
különféle szerkezetű és nyomtávú (600, 760, 1000, normál, 24 collos…) gőz és egyéb mozdonyok mind benne foglaltatnak! Példaként mutatunk egy jellegzetesen Jung építésű és külalakú, háromtengelyes mozdonyt.

Jung mozdony, 760 mm nyomtáv202

Jung mozdony, 1000 mm nyomtáv203

Jung mozdony, 600 mm nyomtáv 204
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www.steamlocomotive.info
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www.steamlocomotive.info
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MÁVAG gőzmozdony, 70 szerkezet (MÁV 490. sorozat)
Hazánkban – hasonlóan a szomszédos országokhoz - a normál nyomtávolságú vasutakat számos helyen pótolták keskeny nyomtávolságú vasutakkal.
Ezeknek a vonalaknak az építése olcsóbb volt, és olyan helyeken is ki lehetett építeni pályáikat, ahol normál nyomtávolságú vasutak építése a nagy emelkedő, vagy kis sugarú ívek miatt
nem volt lehetséges.
A MÁV Gépgyár (később Magyar Királyi Állami Vasgyárak, majd MÁVAG) 1905-ben kezdett hozzá a keskeny nyomközű vasutak akkor legkorszerűbb gőzmozdonyának gyártásához.
Ez a mozdony a 70. gyári szerkezetszámú típus, a gyár legsikeresebb keskenynyomtávú típusa
volt. A 70. szerkezetszámú mozdonyokból 1905-1950 között összesen 142 darab készült több
változatban. Ezeknek csaknem a felét a MÁV részére, a többit pedig exportra gyártották.
Kezdetben a MÁV a XXIc osztályba, 1911-től a 490. sorozatba osztotta őket. Igen nagy
számban közlekedtek a mai Románia erdei vasútjain is.
Ez a keskeny nyomtávú mozdony a MÁVAG 70. gyári szerkezetszámú mozdonya, a
gyenge felépítményű pályákra készült, 4,4 t tengelynyomással.
A mozdony sík terepen, 170 tonnás vonatot 20 km / h sebességgel, 25 ‰ emelkedésű pályán is
még 55 tonnást 10 km/h sebességgel volt képes vontatni. Jó
minőségű szénnel 220 LE volt a
teljesítménye.
70. szerkezetű MÁVAG mozdony,
később MÁV 490.205

Az első világháború után a trianoni békeszerződés következtében az elsősorban hegyi pályák
tehervonati szolgálatára alkalmas mozdonyok közül a megmaradtak többnyire bányavasutaknál szolgáltak tovább. A MÁVAG 70. szerkezetű mozdonyaival gyakorlatilag azonos a 85.
szerkezet. A két típus közt az eltérést a súlycsökkentés miatt csökkentett hajtási és kazánméretek miatt kapta a 85. jelölést.
Egyetlen darab maradt fenn, az
a Nagycenki Széchenyi Múzeumvasútnál teljesít nosztalgiaüzemi szolgálatot András néven.
490,056 (MÁVAG 5848/1950)
Budapest-Hűvösvölgy206

Jellemzői: 760 mm nyomtáv,
666 mm hajtókerék-átmérő, 20
km/h legnagyobb sebesség, tel205
206

Wikipédia
http://www.erlebnisbahn.at/
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jes hossza 6994 mm, magassága 3500 mm, teljes tengelytávolság 2750 mm. Szolgálati tömeg
17,6 t,
Jelleg D-n2t, rostélyfelület 0,75 m², forr-felület 31 m², teljesítmény 220 LE, gépezeti vonóerő 3040 kg, tapadó súlyból számított vonóerő
2850 kg, vezérmű rendszere Stephenson.
Vízkészlet 2 m³, tüzelőanyag készlet 1,2 m³.
Az egyik mozdony, amely Sajószentpéteren dolgozott - 490,081 GVI – (Bp 5856/1950), selejtezésre került.
Az 5855/1950 gyártású mozdony a sajószentpéteri vasútról - valószínűleg a dízelmozdonyok itteni számának növelésekor - Balinka bányára került és ott még hosszú ideig dolgozott. A „Győző‖ nevet kapta. Munkáját ott befejezve, felújítva, Balinka bánya előtt, volt kiállítva, majd a bánya megszűnte után a bakonycsernyei bányászati emlékhelyre vitték át. Jelenleg is ott található.
Erről a mozdonyról maradt fenn a legtöbb fénykép, de már a balinkai bányavasúti szolgálatban.

„Győző” itt még munkában, a balinkai bányavasúton

„Győző” a balinkai bányaudvaron az 1990-es években, már kiállítva207

207

A balinkai fényképeket Hajnáczky Tamás főmérnök bocsátotta rendelkezésre

206

207
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Balinka bánya főépülete előtt

Itt már ipari műemlék, Balinka bánya
az 1990-es évek vége

A bakonycsernyei bányászati emlékhelyen
2013. március

Ezzel együtt e mozdonyból hazánkban 8 darabot őriztek meg üzemelve és kiállítva!
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Pályaszám
490,039
490,041
490,053
490 "Imre"
490,056
490,057
490,058
490,??? „Győző‖

Gyártási adat
Bp 5260/1942
Bp 5262/1942
Bp 5274/1942
Bp 5276/1942
Bp 5848/1950
Bp 5849/1949
Bp 5850/1950
Bp 5855/1950

Hely
Gyermekvasút
Szombathely, MÁV Igazgatóság
MÁV Kecskemét
Gánt, Bauxitbányászati Múzeum
Gyermekvasút
Nagycenk Muzeum
Ópusztaszer Nemzeti Emlékpark
Balinka bánya, Bakonycernye

Állapot
Üzemel
Emlékmű
Kazánpróba lejárt
Emlékmű
Üzemel
Emlékmű
Emlékmű
Emlékmű208

Hoffer R-35 mozdony
Ez egy egyszerű nyersolajmotoros vasúti vontatójármű volt. A szakirodalomban inkább a traktorokról történik megemlékezés, azért találtunk néhány képet és emléket ezekről a
mozdonyokról is.
A különféle nyomtávolságú kisvasutakon szolgáltak, de majdnem mindenütt megemlítették, hogy a teljesítményével gondok voltak! Az gyakorlatilag mindenhol kicsinek
bizonyult szerelvények vontatására, ezért
inkább úgy gondoljuk, hogy kocsik rendezésére használták inkább.
Hoffer R-35 mozdony209

Hoffer mozdony210

208

Ez korábban Sajószentpéteren dolgozott!
Chikán Gábor fényképe
210
Kemencei kisvasút
209

208
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C-50 mozdony dízelmozdony
E típusból 8 darab szerepel a kimutatásban. A mozdony részletes leírása a Bánréve –
Ózd – Nádasd vasútnál (1000
mm nyomtáv) megtörtént. Arról
is megemlékeztünk, hogy a
mozdonynak a különféle nyomtávolságok miatt altípusai voltak
és a kerekek csapágyazása is
jelentősen eltért.
C-50 3786. pályaszámú
mozdony az átépítés után211

A képen látható mozdony korábban a sajószentpéteri vasúton
vontatott, GV 3786 pályaszámon. A gyártása Éfm x/1956. számon történt.

B-26 dízelmozdony
A mozdonytípus tervei a Gazdasági Vasutak Igazgatóságágának 1948-ban kiírt pályázatára készültek a Roessemann - Harmatta Gép és Csőgyár Részvénytársaságban. (A gyár
az államosítás után a Szállítóberendezések Gyára nevet vette föl.) A cég 760 mm nyomtávolságú A–26- és 600 mm nyomtávolságú B–26 típusú mozdonyokkal pályázott. Az A–
26 típusból csak egy darab készült, de a B–26-osokat alkalmassá tették
760 mm nyomtávolságú pályán való közlekedésre is.
A mozdony gyártása
A GV -k számára ebből a típusból 14 darabot építettek, az 1956 utáni pályaszámozási
rendszer szerint a GV 3400-as sorozatba tartoztak.
A típusból összesen körülbelül 100 példányt készítettek a magyarországi kisvasutak számára.
A mozdony főkerete hegesztett kivitelű, acéllemezből készült. A mozdonyok szabványos központi ütköző-vonó készülékkel szerelték fel, melyek a főkerethez rugózottan kapcsolódnak.
A vezetőállás zárt, a mozdony közepétől kissé hátrébb található, minden irányban jó
kilátást biztosít. A mozdonyszekrény acéllemezből készült. A mozdonyvezető részére a vezetőfülkében támlás vezetőülés található. A vezetőálláson kézzel működtethető
töltésszabályzó, és két lábpedál (tengelykapcsoló, fék) szolgál a mozdony kezelésére. A
vezetőállás megvilágítására elektromos lámpa szolgál.

211

www.kisvasút
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B-26 típusú mozdony212

A mozdonyba kéthengeres, Ganz-Jendrassik rendszerű II. IMC 130 típusú négyütemű,
előkamrás,
26
LE teljesítményű dízelmotor lett
beépítve, amit a Kismotor- és
Gépgyár készített. Az ugyancsak
Ganz-Jendrassik rendszerű befecskendező szivattyú, változó
löketű, porlasztói nyitottak.
A motor szivattyús vízhűtéssel
rendelkezik, amelyhez ékszíjjal meghajtott ventilátor tartozik
A motor indítása kézi forgattyúval (kurbli) történik. Az üzemanyag-tartály a vezetőfülke mögött van elhelyezve, űrtartalma 30 liter.
A mozdony erőátviteli rendszere teljesen mechanikus. A motor tárcsás tengelykapcsolóval csatlakozik a négyfokozatú toló kerekes sebességváltóhoz. A sebességváltó fokozatai
gömbcsuklós karral kapcsolhatók. Az irányváltó kúpkerekes kivitelű, elfordítható karral működtethető. Az irányváltóból a hajtónyomatékot homlokkerék hajtás útján adják át a hátsó
tengelyeknek. Az első kerékpár meghajtása a két kerékpárt összekötő csatlórúddal történik.
Az egyes sebességfokozatokhoz tartozó sebesség- és vonóerő értékek.
Fokozat
1
2
3
4

Sebesség (km/h)
4,6
7,4
12
19

Vonóerő (kg)
1340
830
517
320

A kerekek kéregöntésűek, azokat a hornyos tengelyvégekre csavarkötéssel rögzítették.
Rugózásuk tekercsrugóval történik. A mozdony belső csapágyazású, az ágyvezetékeken betétek segítségével állítani lehet.
A fék kézzel- vagy lábpedállal működtethető. A mozdony homokoló berendezése kézzel működtethető.
Az első példányok petróleumos világítással készültek, a gazdasági vasutak részére készült darabok azonban már villamos kürttel, valamint fényszórókkal rendelkeznek.
A mozdonyok kis tapadó súlyuk és teljesítményük miatt nem váltották be a hozzájuk
fűződő reményeket, ezért a gazdasági vasutakról kisebb vállalatokhoz kerültek, vagy selejtezték őket. A mozdonyokból a Gazdasági Vasutak MÁV-hoz csatolásakor már csak egy közlekedett a GV -k vonalain. Ezt az egy darabot is 8 hónapra rá 1960 decemberében selejtezték
a Gyulai Gazdasági Vasútüzem főnökségén.

212

Wikipédia

210

Rónaföldi Zoltán: Múltba nézek… A borsodi - ózdvidéki ipar- és bányavasutak rövid története

211

Mára csak egyetlen B–26-os típusú mozdony maradt fenn, mely a szerencsi cukorgyárban szolgált, ma pedig a Lillafüredi Állami Erdei Vasút járműállományának része. Felújítása 2004 és 2006 között megtörtént, különleges alkalmakkor használják. Ezen kívül megmaradt még egy B–26-os mozdony vezetőfülkéje a Tömörkényi Halgazdasági Vasúton.
E mozdonyból kettő volt rendszeresítve a Sajószentpéter – Harica vonalon.

MÁV 498 sorozat
Még egy típusról találtunk adatokat, mégpedig a Ludnabányai vasúttal kapcsolato213

san.

FabriksNr.

DHFBNummer

Bors
9928/17

1349

Schk
6333/17

1432

Einsatz
Kraljevo Goć

SHSNummer

JDŽNummer

1349

99.4-079

1432

99.4-090

weiterer Verbleib, bekannte
Stationierung (Jahr)
´41> MÁV 498,002
> Taktaharkány
Tököl – Ludnavölgyi Szén. 15
´41> MÁV 498,004
Bauxittermelö Rt.
Ludnavölgyi Szén. 14

Ezek a 498.002. és 498.004. mozdonyok.
A mozdonyt a német katonai vasutak (Feldbahn) használták a legnagyobb számban,
úgynevezett Brigadelokomotiv (dandármozdony) volt. Ezt a kompakt, 10 tonnás mozdonyt 1905-ben vették alkalmazásba.

A táblázatban a 498.004. (14. pályaszám) és a 498.002. (15. pályaszám) mozdonyok is szerepelnek
213

http://www.pospichal.net/lokstatistik/25703-brigadelok.htm
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Ezt használták a meredek szakaszokkal, szűk kanyarulatokkal bővelkedő dél-nyugat- afrikai
vasúton, (részben német gyarmat), ahol nagyon sikeres volt. Így az első világháború idején Macedóniában az úgynevezett Macedón- (később Theszaloniki) 600 mm-es vonalon
is ezeket alkalmazták.
A mozdonyok Klien-Lindner-féle futóművel épültek.
E mozdony a német mozdony gyárakban, különösen a Henschel, Krauss, Borsig és
Orenstein & Koppel üzemeiben készült, így a 1914-1919 között több mint 2500 darabot állítottak forgalomba. A mozdonyok képesek voltak akár 70 tonnás vonattal is járni. Legnagyobb
sebességük 25 km/h, és feljegyezték, hogy a mozdonyok csendes járásúak voltak
A háború után számos polgári cég - világszerte - vett ebből a mozdonyból.
A II. világháború alatt került hét darab magyar fennhatóság alá, majd a háborút követően két mozdony átadásra került Romániának (CFR), a többi különböző bányavasutakhoz,
iparvasutakhoz került.

Gyártó

Hen. Bors, Schw, O&K

Gyártásban

1916-17

Műszaki adatok
Nyomtávolság

600 mm

Hajtókerék-átmérő

560 mm

Indító vonóerő

20.35 kN

Engedélyezett
gyobb sebesség

legna-

25 km/h

Magasság

2900 mm

Teljes tengelytávolság

2260 mm

Üres tömeg

10 t

Szolgálati tömeg

12 t

Vezérlés

Stephenson

Fékek
Típusa

kézifék

Jelleg

D-n2t

Gőznyomás

13 atm

Rostélyfelület

0,4 m²

Sugárzó fűtőfelület

1,49²

Forrfelület

16m²

Teljesítmény

75 LE

Tapadó súlyból számított

6650
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vonóerő

kg

Vízkészlet

1,1 m³

Tüzelőanyag-készlet

0,3 t

MÁV 498. sorozatú mozdony214

MÁV 498. sorozatú mozdony215

Végezetül néhány kép a területről, manapság.

214
215

Wikipédia
Wikipédia
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Harica bányatelep

Vasúti pálya helye az út jobb oldalán,
a Sajószentpéter II. aknai megálló és
a vasúti híd

A haricai kiágazás hídjának maradványa216

216

www.kisvasut.hu

214
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Az üveggyár romjai

Ami Sajószentpéter és környéke bányászatából fennmaradt…
A bányász emlékmű

Sajószentpéter – Alacska vonal hídja a III. akna
mellett. Ma közúti híd.217

217

www.kisvasút Mezei Zoltán fényképe
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Sajószentpéter – Alacska vonal hídja a IV.. akna
mellett.218

Az alacskai és a II. aknai vonalak találkozásánál
épített rakodó, amely után már normál nyomtávú
volt vonal219

Év220

Hely

1822

Sajólászlófalva

1864
1866
1888
1888
1888
1890

Sajólászlófalva
Sajólászlófalva
Sajószentpéter
Sajószentpéter
Sajószentpéter
Kondó
Sajószentpéter,
Sajókápolna

1893

218

Téma, történés
Szontágh Ádám Gömör vármegye táblabírája vizsgálatokat végeztet az itteni szénlelőhelyek felmérésére
Szénbányászat megindulása. „Johann Martin Grube‖bánya.
A „Johann Martin Grube‖bánya bezárása.
A Xifkovics család bányát nyitott a település határában.
Kos völgyi Erzsébet bánya nyitása
Szirnay féle Alfréd bánya művelése.
Harica-völgyi bányák nyitása, Árpád táró.
Magyar Állami Kőszénbányák Rt. (MÁK) Szénbányászat megindulása

www.kisvasút Mezei Zoltán fényképe
www.kisvasút Mezei Zoltán fényképe
220
Az évszám néhány helyen csak hozzávetőleges értékű, mivel nem igazán lehet a pontos dátumot megállapítani. Ezt adott esetben kérdőjellel jelöltük. (RZ)
219
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1894

Sajószentpéter

1894

Sajókápolna

1894
1895
1895
1895

Borsod
Sajószentpéter
Sajószentpéter
Sajószentpéter

1895

Sajószentpéter

1895

Sajószentpéter

1900

Kondó

1902

Országos

1912
1915
1917
1920
1921
192130
1921
1921

Sajószentpéter
Sajószentpéter
Sajószentpéter
Kondó
Sajószentpéter
AlacskaBerente
Alacska
Alacska

1922

Sajólászlófalva

1923

Sajólászlófalva

1924

Kondó

1930
1930
1930
1931
1934
1934

Sajószentpéter
Kondó
Kondó
Kondó
Sajókápolna
Kondó

1935

Alacska

1935
1935
1936
1937
1938
1938
1938
1940
1941

Alacska
Kondó
Kondó
Sajószentpéter
Kondó
Kondó
Kondó
Kondó
Sajószentpéter

A MÁK megszerzi a Szirmay bánya és az Erzsébet bánya tulajdonát. Ezen kívül
Alacska, Kondó, Kápolna, Ludna, és Berente bányászati jogait is kivásárolta.
A MÁK megvásárolja Szirmaytól a területet és az I. aknát megnyitja. A területtel
együtt a normál vágányú iparvasút is hozzájuk került, amely az Alfréd bányát kötötte
össze a Sajószentpéteri vasútállomással.
A MÁK megalakítja a Borsodi Szénbányák Rt-t.
Bányászlakások épülnek, 166 lakás és 6 munkáslaktanya.
A MÁK megszerzi a Xifkovics féle bányákat is.
Megalakult az olvasókör.
A MÁK megalapítja és felépíti a Hazai Üvegipari Rt, sajószentpéteri gyárát, a vasútállomással szemben. Ez évi 35000 tonna szén termelését igényli!
A bányaterületek a Borsodi Szénbányák Rt kezébe kerültek. Az Alfréd bánya lett a
széntermelés központja. Innen a vasútállomásig normál nyomtávú vasúti iparvágány
épült. Erzsébet aknáról keskeny nyomtávú vasút vezetett az Alfréd bányai rakodóig,
lóvontatással.
Árpád táró bezárása.
Elkezdődött a kivándorlás Magyarországról, amely a bányászatot is érinti, általában a
legképzettebbek indultak neki a világnak! (1907-ben már 115, míg Sajószentpéterről
már 274 fő dolgozott Amerikában.) Ez után kényszerből határozták el az úgynevezett
„munkásgyarmatok‖ létrehozását. Ezeknél az érdekelt munkáltató cégek jobb körülményeket, jobb szociális ellátást próbáltak meg biztosítani. (RMST, MÁVAG…)
Saját lakótelepek, iskolák, orvosok, házhelyek, termőföldek… Korlátozott számú
bányánál fürdő és öltözési lehetőség. Ez azonban nem volt általános!
Az RMST és a MÁK szociális alapjukból segélyeztek. Ez nem volt azonos a korábbi
társládával.
Sajószentpéteri Munkás Egylet.
II. akna termelés indulása.
A MÁK tulajdonában levő Alfréd és az Erzsébet bánya kimerültek.
Sajókondói Kőszénbánya Rt. Jenő, Balázs és Sarolta aknák üzembe állítása.
A Borsodi Szénbányák Rt. kultúrház építését rendelte el.
Imperial Vegyészeti Gyár szénlepárlás (Kandó Kálmán!)
Alacskai Kőszénbánya és Villamossági Rt (Egyik alapító Kandó Kálmán!)
Függőkötélpálya épült.
A szüneteltetett Martin bányát a Miskolcvidéki Kőszénbánya Rt újranyitja, Gyulatáró, Béni-táró, Zoltán-lejtakna.
Gyula-tárótól 1,3 km bányavasúttal csatlakoztak a Sajókondói Kőszénbánya Rt. vasútjához. (Sajószentpéter-Kondó)
Sajókondói Kőszénbánya Rt. Jenő, Balázs és Sarolta aknák üzembe csődeljárása. A
Balázs akna folytatta csak Bolváry Andor tulajdonában.
4 napos munkahét bevezetése a válság miatt.
A Balázs akna bezárása.
Bolváry Andor bányája a Balázs II. a Malom-dúlőben. 1931-től az Imperial tulajdona.
Balázs II. és Miklós akna (Imperial) nyitása.
A MÁK I. akna kimerült.
Sajóvölgyi Kőszénbánya Rt, József bánya nyitása.
Alacskai Kőszénbánya és Villamossági Rt (Kandó Kálmán!) egy kisebb szénterületet
elad, ahol az István I. akna létesül.
Függőkötélpálya épült.
Egyed András, Balázs-völgyi bánya megnyitása.
Balázs II. és Miklós akna (Imperial) bezárása.
Sajószentpéteri Ferenc Szénbánya Kft. Vakur és Szénégető bányák nyitása.
Egyed András, Balázs-völgyi bánya megszűnése.
Ludnavölgyi Kőszénbánya Vállalat Kft, Harica, Éva, Cseres aknák. indulnak.
Ludnavölgyi Kőszénbánya Vállalat Kft vasutat épít.
Sándor Kőszénbánya Vállalat, Auslander és Társai, Sándor akna.
Sajószentpéteri Ferenc Szénbánya Kft. Vakur és Szénégető bányák bezárása.
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1943

Alacska

1943

Kondó

1943
1945
1945
1945
1945

Kondó
Sajószentpéter
Sajólászlófalva
Kondó
Kondó

1946

Sajószentpéter

1946
1947
1947

Kondó
Kondó
Kondó

1949

Miskolc

1949

Harica

194953
194955
1950
1951
1951
195255

Harica
Kondó
Harica
Sajószentpéter
Kondó
Kondó

1953

Sajószentpéter

1954
1955

1959

Sajószentpéter
Sajószentpéter
Harica - Berente
Sajólászlófalva
Sajólászlófalva
Kondó - Kazincbarcika
Sajólászlófalva

1960

Sajószentpéter

1960

Harica

1955
1957
1957
1957

1961
1961
1961
1964
1966
1973

Lyukó – Kondó - Berente
Kondó
Harica völgy
Harica
Sajószentpéter
Sajószentpéter

II . és III. aknák üzembe állása.
Déry Attila, Palántvölgyi Kőszénbánya Kft. bányanyitás. (A sajószentpéteri üveggyár
ellátására).
Kondói Kőszénbánya Bolváry és Társai bányája.
Robbanóanyag gyártás kezdődött el, bányászati célokra.
Újra nyitották a Béni tárót.
Sajóvölgyi Kőszénbánya Rt, József bánya bezárása.
Ludnavölgyi Kőszénbánya Vállalat Kft, Harica, Éva, Cseres aknák bezárnak.
A MÁSZ a következő bányákat zárta be: Bárna táró, Sándor akna, Cseres táró, Erzsébet bánya, Nagymál táró.
Kondói Kőszénbánya Bolváry és Társai bányája bezárt.
Déry Attila, Palántvölgyi Kőszénbánya Kft. bezárása
Sándor Kőszénbánya Vállalt, Auslander és Társai, Sándor akna bezárása.
A Borsodi Szénbányák vájártanuló képzése elindult, Pereces, Kurityán, Sajószentpéter. Az oktatási idő 1961-ig két év, utána három év lett.
Az iparvasút fejlesztése, nagyteljesítményű gőzmozdony és kocsik beszerzése történt
meg. Egyidejűleg az iparvasút műhelyében – saját tervezésben és kivitelezésben –
forgózsámolyos, lemezrugós személykocsikat gyártottak le.
A Harica lejtősaknán át művelt szénmezőben réselési kísérletek indultak. GTK-3M,
Sullivan, Korfmann, Szemán géptípusokkal dolgoztak.
Fejtési jövesztési kísérletek Donbass kombájnnal, fabiztosítású frontfejtésben.
Béke lejtősakna és légaknája üzembe állt.
Központi Bányamentő Állomás 23 darab Drager1924 légzőkészülékkel.
A Kossuth tárót újranyitottak, 1957-ig tanbánya, majd lefejtették.
Fejtési kísérletek, Gornyák, Sahtyor szovjet kombájnokkal, és magyar LTC (Lengyel
– Török – Cserny) féle széngyaluval.
Sajószentpéter III. akna befejezte az I. telep művelését és a II. telephez kezdett hozzá
egy ereszkén keresztül. A bánya külszíni adottságai egyszerűek voltak, gyakorlatilag
a II. aknához kapcsolódott minden. Az egykori Erzsébet bánya lefejtett területeinek
közelsége miatt veszélyessé vált.
Sajószentpéter IV. akna bezárt.
Központi Bányamentő Állomás állandó ügyelet bevezetése.
Függőkötélpálya épült.
Külfejtés elindulása, a Kondó-Sajószentpéter kisvasútról leágazást építettek.
Sajólászlófalva I. külfejtés indítása.
A Kossuth tárói bánya, mint tanbánya megszűnt. A tanbánya a Kakucsa bányába
került.
Külfejtés megszűnt.
Széngyalulási kísérletek, Sajószentpéter II. akna (Westfália-Löbbe és PL-2),
Lyukóbánya, Feketevölgy, Erenyő-Annabánya, Egercsehi. Összességében az eredmények ellenére nem váltak be.
Egy felhőszakadást követő árvíz – Harica patak – elpusztította a bánya fatelepét, a
vasúti rakodót, és az alsó üzemteret.
Függőkötélpálya és függősínpálya beindulás.
A Kossuth táró bezárása.
Szénbányászat megszűnése, tanbányává minősítették át.
Béke lejtősakna bezárása, 7 Mt szénvagyonnal!
II.. akna bezárása. Utána egy ideig tanbánya.
Szénbányászat megszűnése, a III. aknai bányászat gazdaságtalanná nyilvánítása után.
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Edelény bányáinak vasútjai
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Az Edelény környéki bányászatnak kiterjedt bányabeli, de külszíni vasútja is volt. A
bányabeli vasutak 600 mm nyomtávval, szabvány csillékkel, pályakocsikkal, személykocsikkal rendelkeztek és BM 50 bányamozdonyok vontatták ezeket.
A viszonylag nagy kiterjedésű külszíni bányavasút az, amelyet a következő térkép ábrázol. Ez
az Edelényt északnyugatról, nyugatról, délnyugatról létesített bányákból szállította a szenet a
vasútállomásig.

Az edelényi szénterület221

Az Edelény és közvetlen környékének bányászati kronológiája

221

Év222
1831
1850

Hely
Edelény
Edelény – Császta puszta

1855

Edelény

1870

Edelény

1893

Edelény

Téma, történés
Coburg cukorgyár indulása
Bányanyitás
Lignitbányák, melyek 100 000… 150 000 q/év
termeléssel bírtak. Gizella és Klementína aknák,
majd Gederéti táró.
Coburg cukorgyár bányái: Neuer-Schacht,
Wasser- Schacht, Gisella- Schacht, ClementinaSchacht, Edelényer Kohlenberwerk bányák.
Coburg cukorgyár bányái: Neuer-Schacht,
Wasser- Schacht, Gisella- Schacht, ClementinaSchacht, Edelényer Kohlenberwerk a cukorgyár-

Izsó István dr.
Az évszám néhány helyen csak hozzávetőleges értékű, mivel nem igazán lehet a pontos dátumot megállapítani. Ezt adott esetben kérdőjellel jelöltük. (RZ)
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1918

Edelény

1918

Edelény

1918

Edelény

1919

Edelény

1920

Edelény

1920

Edelény

1921

Edelény

1921

Edelény

1923

Edelény

1924

Edelény

1924

Edelény

1928

Edelény

1936

Edelény

1942

Edelény

1942

Edelény

1944

Edelény

1945

Edelény

1946

Edelény

1948

Edelény

1948

Edelény

1949

Edelény

1950

Edelény

1950

Edelény

1952

Edelény

tás csökkenése miatt bezártak.
Edelényi Kőszénbánya Vállalat Salamonovics és
Társai. bányája.
Szvoboda Antal, „Edelényen Kohlenbergwer‖,
később Boldva-völgyi Kőszénbánya és Iparmű
Rt, majd Borsodcsásztai Szénbánya Társulat.
Iparvasút az edelényi MÁV állomásig, hozzávetőleg 5 km hosszban.
Császtapusztai Szénbánya Társulat. Bányanyitás
a császtapusztai Gröber birtokon.
A Szvoboda féle tárót tűz miatt bezárták.
Edelényi Kőszénbánya Vállalat Salamonovics és
Társai. bányájának kimerülése.
Edelényi Kőszénbánya Vállalat Salamonovics és
Társai. bányája, a József, József I és József II.
bányatelkeken.
A Szvoboda tárótól déli irányban új tárót nyitnak,
amellyel a szén nagy részét feltárják.
Kinyitják az amerikai érdekeltségű lejtősaknát is
a Lánci völgyben, amely később az Edelény I.
akna lesz.
Császtapusztai
Szénbánya
Társulat.
A
császtapusztai Gröber birtokon levő bánya bezárása.
Szvoboda Antal, „Edelényen Kohlenbergwer‖,
később Boldva-völgyi Kőszénbánya és Iparmű
Rt, majd Borsodcsásztai Szénbánya Társulat. A
bányák bezárása a szénkereslet visszaesése miatt.
Függőkötélpálya épült.
Edelényi Kőszénbánya Vállalat Salamonovics és
Társai. bányája, a Regina I és Regina II. bányatelkeken.
Szoffer testvérek, Antal-völgy Kőszénbánya Kft
Magdolna lejtősakna.
Antal-völgy (néhol Anna völgy?) Kőszénbánya
Kft, Magdolna lejtősakna. és bánya kimerülése.
Antal-völgy Kőszénbánya Kft, Zsuzsanna (Tilalmas) táró.
Szoffer testvérek, Antal-völgy Kőszénbánya Kft,
Ferenc I akna, Nagyvölgyi táró.
Szoffer testvérek, Antal-völgy Kőszénbánya Kft,
Ferenc I. akna, Nagyvölgyi táró. A Szovjet Javakat Kezelő Hivatal vette át!
Antal-völgy Kőszénbánya Kft, Zsuzsanna (Tilalmas) táró bezárása.
Edelényi Kőszénbánya Vállalat Salamonovics és
Társai. bányája, a Regina I és Regina II. bányatelkeken. Államosítás
Az amerikai érdekeltségű Edelény I akna államosítása.
Indult az Edelény III. lejtősakna kihajtása. (Hodály pusztai lejtősakna)
Edelény II. akna nyitása.
Edelény II. aknán KÖMI tábor létesült a bányamunkára.
Szoffer testvérek, Antal-völgy Kőszénbánya Kft,
Ferenc I. akna, Nagyvölgyi táró. A Szovjet Javakat Kezelő Hivatal átadta a magyar államnak.
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1954

Edelény - Berente

1954

Edelény

1955-65

Kelet-Borsod

1956

Edelény

1959

Edelény

1966

Edelény

1966

Edelény

1968
1971
1971

Edelény
Edelény
Edelény

1972

Edelény-Alberttelep

1972

Edelény

1984

Edelény - Szeles

1991.
január 29

Miskolc

1993
1995

Edelény
Edelény

Elkészült az Edelény I. aknát a Központi szénosztályozóval összekötő függőkötélpálya.
Edelény I. akna, fürdő, műhelyek megépítése.
Bányanyitások: Erenyő, Béke akna, Szuhakálló
II. akna, Szeles III. akna, Feketevölgy II. akna,
Ormos VI. akna, Ella I. és Ella II. akna, Edelény
III. akna.
Edelény III. akna rekonstrukció, üzemtér, műhelyek.
Edelényi Kőszénbánya Vállalat Salamonovics és
Társai. bányája, a Regina I és Regina II. bányatelkeken. Az államosítás után hozzávetőleg ekkor
zárt be.
Az Edelény I-IV szénvagyon súlypontjában függőleges aknanyitás indult, amely teljesen 1970-re
lett kész.
Az edelényi ásványvíz „Borsodi víz‖ hasznosításának kezdete, 150 liter/perc hozamra palackozó
épült.
Edelény II. akna bezárása.
Edelény III. akna kimerült.
MK-97 biztosítóberendezések alkalmazása.
Az Edelényi Szénbányák és a Mákvölgyi Bányaüzem összevonása.
Edelény I és II. aknák összevonása.
Szeles IV és Edelény IV. bánya összevonásra
került, Edelény bánya néven. A bánya a Bükkaljai
Bányaüzemhez került.
Borsodi Szénbányák elleni felszámolási eljárást a
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság elrendelte. A bíróság felszámolóként a Szénbányászati
Szerkezetátalakítási Központot jelölte ki.
A felszámolás hatályba lépésekor a BSZ.FA hét
termelõegységgel rendelkezett: Lyukó, Szeles,
Edelény, Feketevölgy, Rudolf, Putnok, Vadnai
Külfejtés.
Ezenkívül jelentős vagyont képviseltek a Központi Üzem- szolgáltató egységei (szénosztályozó-szénmosó, bányagépjavító, szállítási üzem,
központi raktár stb.), az építés alatt álló
dubicsányi bánya, vállalati üdülők, számos szociális, kulturális és sportlétesítmény.
A bánya kft-ként, magánkézben termelt tovább.
Leállt az Edelény IV. aknai termelés.
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II. katonai felmérés

Az edelényi szénbányászat kezdete a Coburg féle
cukorgyár alapításával függött össze. A cukorgyár 1831
előtt épült és a jelzett évben már termelt. A II. katonai
felmérés térképén a cukorgyár már ábrázolt. A III. katonai felmérés térképe már Edelénytől észak-nyugatra bányákat is jelöl. A térképezés 1887-ig tartott. Ezek nagy
valószínűséggel a Coburg cukorgyár bányái: NeuerSchacht, Wasser- Schacht, Gisella- Schacht, ClementinaSchacht, Edelényer Kohlenberwerk, bányák közül valók.
A III. katonai felmérés térképe már Edelénytől
észak-nyugatra bányákat is jelöl. Ezek nagy valószínűséggel a Coburg cukorgyár bányái: Neuer-Schacht,
Wasser- Schacht, Gisella- Schacht, Clementina- Schacht,
Edelényer Kohlenberwerk bányák közül valók. A bányák lignitet termeltek, viszonylag kis
mélységből, 100 000… 150 000 q/év mennyiségben. A térképezés 1887-ig tartott, ezek a bányák pedig 1893-ban leálltak a cukorgyár ellehetetlenülése miatt
A korabeli területek elnevezései és a
mai korban való elhelyezése sokszor gondot
okoz.

III. katonai felmérés

„…A mai elnevezésű földeken rég elfeledett községek épültek. A Császta-puszta község volt, a Cseres nagy cser erdőség. A lánci
gyep helyén Lánc község állott. A „Köves
szöllő" és a „Mogyorós" erdőrész beültetett
szőllők voltak. A Márkuson Márk község, Dusnok, Verespart és Cseb szintén helységek voltak. A Hodály tanya mellett szántás közben sok
épület kőalapjaiból származó emlékei fordított
már ki az eke régi Edelény romjaiból…
…A tatárjárás után a „Kövesszöllő― helyén épült fel másodszor Edelény. E helyet mai
napig is Puszta- Edelénynek hívják. Ezen hegy oldal „Kis pince" néven ma is használatban
lévő, felismerhető romjai igazolják feltevésünk helyességét. Vegyes ajkú lakosai igaz magya-
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rok lettek. Jaj volna annak, aki tótoknak csúfolná a mai utódokat. Ha sírjukból felkelnének,
nem ismernék meg a környéket. A mai szántóföldek Mucsonvíg, felfelé Borsodig, Szendrőládig, Szuhogyig őserdők voltak. A „Cseres" nyúlványait az „Antal völgy"-í legelőt a most élő
öregek is erdőnek ismerték még. …
…Most az állam tulajdonát képező gyönyörű urasági kastély Mária Terézia idejében
épült. Teljes hasonmása francia földön épült, ma is megvan. Gróf Dezsőffy (1820), utána
Cóburg hercegé lett Edelény környéke. …
…A szegény nép kezében nincs egy hold föld sem, a lakosság szegény, a község nem
fejlődhetett. Csak a szabadságharc után kezdődött községünk igazi élete, fejlődése.
A hercegi uradalmat a cseh-német sellerek223 vették ki. Hatalmas építkezés indult meg,
a „Gyár― -nak nevezett majorban emeletes épületek sorakoztak egymás mellé. Óriási gépeket
hoztak Németországból. Cukorgyáruk az elsők közül való Magyarországon. Igen sok németajkú ember jött akkor Edelénybe: Melher, Suszter, Wagner, Schemnicer, Schmidt, Reich stb.
Velük a jólét is beköltözött. Munka volt, kereset is. Lassanként a lakosság néhány hold földhöz
is jutott. ..
..A sellerek a nagyvölgyön kőszénbányát is nyitottak, az utakat mindenütt rendbe
hozták. Az egész határ cukorrépát termelt. A
megszűnt cukorgyári épületekbe később azután tüzérek jöttek. Ma bérlő kezében van e
szép birtok…‖224
Edelényi bányavasutak225

Egészen 1918-ig kellett várni, hogy
az edelényi szénbányászat újrainduljon. Edelényi Kőszénbánya Vállalat Salamonovics és
Társai bányája, a Szvoboda Antal,
„Edelényer Kohlenbergwer‖, később Boldva-völgyi Kőszénbánya és Iparmű Rt, majd
Borsodcsásztai Szénbánya Társulat is bányát
nyitott.
Ekkor, 1918-ból vannak az első hírek
a bányavasút építésének kezdeteiről. A
Bódvavölgyi Kőszénbánya és Iparmű Rt,
majd ők később a Borsodcsásztai Szénbánya
Társulat - a Coburg uradalommal történt egyezsége után - kezdeményezte az iparvasút megépítését a Nagyvölgytől az edelényi MÁV állomásig, hozzávetőleg 5 km hosszban. A vasút
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600 mm nyomtávval épült meg, ez azonos volt a mélyművelésű bányákban alkalmazott
nyomtávval.
Az edelényi külszíni bányavasút két jelentős fővonalra tagolható.
Az első vonalrész a Nagyvölgy és Császta irányába vezetett Az edelényi MÁV vasútállomástól, ahol 1920-től a József, József I. és József II. bányák, 1928-tól a Regina I és Regina II. bányák, 1936-tól a Magdolna lejtősakna, 1942-től a Zsuzsanna (Tilalmas) táró, 1944-től
pedig a Ferenc I. akna, Nagyvölgyi táró működött. E viszonylag nagy kiterjedésű külszíni
bányavasút az Edelényt északnyugatról, övező bányákból szállította a szenet a MÁV vasútállomásig. A vasút északnyugati irányában a mogyorósi vonalak voltak. Erről a vonalrészről, a
településhez viszonylag közel, a III. aknai vonal is leágazott, 1949-től.
Az edelényi MÁV vasútállomástól a pálya a településen át nyugati irányban haladt,
annak széléig, majd az egyik ág északnyugatra tartott. Ez a vonalszakasz létesült először. Ezt
építette meg a Borsodcsásztai Szénbánya Társulat. Ez a vasúti szakasz fogta össze és szállította a Császta puszta, a Nagyvölgy, a Tilalmas, a Mogyorósvölgy, Antal völgy, Annavölgy környékén levő szénbányák, és a Gederéti lejtősakna, valamint táró szenét. Itt voltak a Mogyorós
I. (1,8 km), a Mogyorós II. (0,8 km) és a Mogyorós III. (0,2 km) kiágazások. Ez még ma is
vita tárgya, hogy a vonalak a Mogyorós hegy, Mogyorós tető, Mogyorós völgyről, vagy Mogyorós Simon bányavállalkozóról kapták-e a nevüket? E vonalszakasznak a településhez közelebbi részén nyílt Edelény III. akna (Hodály pusztai lejtősakna) amelynek szenét, anyagát,
szintén e vasút szállította.
A Császtapusztai Szénbánya Társulat bányát nyitott a császtapusztai Gröber birtokon.
A bányák mind a tűzzel, mind a vízzel veszélyeztetve voltak. Jó néhány e miatt el is lehetetlenült. A szerencsésebb az volt, ha a bányát termeléssel kimeríthették. 1924-től kezdődően a
szénkereslet visszaesése miatt sok bánya itt is tönkrement. Nagyjából 1928 volt az év, amikor
ismét fellendülés következett be. Az Edelényi Kőszénbánya Vállalat Salamonovics és Társai.
új bányái, a Regina I és Regina II. bányatelkeken. 1936-ban a Szoffer testvérek, az Antalvölgy Kőszénbánya Kft, Magdolna néven, lejtősaknát nyitott.
Kinyitják az amerikai érdekeltségű lejtősaknát is 1921-ben a Lánci völgyben, amely
később az Edelény I. akna lesz. Ezt követte a Zsuzsanna (Tilalmas völgy) táró (1942), majd a
Ferenc I, és a Nagyvölgyi táró (1944).
E területhez, a település nyugati szélén futó vonalból ágazott ki később a délnyugati
irányban futó vonalrész, amely az Edelény I. és II. majd a IV. aknákhoz vezetett. Ez a jelenlegi Tóth Árpád út magasságában ágazott ki a régi vonalszakaszból. Innen a vonalrész nagyjából délnyugati irányban futott a település szélén az II. aknáig. Itt délkeleti irányt vett és a
sajószentpéteri út mellett levő I. aknáig ért.
1945 aztán újabb fordulatokat hozott az edelényi szénbányászatban is. A Szoffer testvérek, Antal-völgy Kőszénbánya Kft, Ferenc I. aknát, a Nagyvölgyi tárót a Szovjet Javakat
Kezelő Hivatal vette át! 1946-ban bezárt a Zsuzsanna (Tilalmas) táró. 1948-ban államosításra
kerültek az Edelényi Kőszénbánya Vállalat Salamonovics és Társai bányái, a Regina I és Regina II. bányatelkeken. Ugyanerre a sorsra jutott az amerikai érdekeltségű bánya, Edelény I
akna is. 1949-ben épült meg az Edelény III. akna (Hodály pusztai akna), majd 1950-ben a II.
akna. 1952-ben került vissza a magyar állam kezelésébe a Szoffer testvérek, Antal-völgy Kőszénbánya Kft, Ferenc I. aknája, valamint a Nagyvölgyi táró.
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Aztán ahogy a bányászat egyre inkább eltávolodott a Nagyvölgytől és a császtai részektől, Edelénytől délnyugati irányba helyeződött át. A külszíni bányavasút is erre terjeszkedett. A felesleges egyéb irányokat – először a mogyorósi vonalakat - elbontották. Először a
Mogyorós I, II, III. vonalrészek elbontása történt meg, így ennek az északnyugati irányú vonalszakasznak csak az Edelény III. aknához vezető része maradt meg. Később ez is rövidült,
mert a III. aknai rekonstrukció ezt lehetővé tette.
1954-ban létesült az Edelény I. aknát a berentei Központi Szénosztályozóval összekötő függőkötélpálya, amely aztán a külszíni bányavasútra is alapvető változásokat hozott.
1956-ban a II. akna teljes rekonstrukciója megvalósult, tehát ekkor még az ide vezető
vasútvonalnak volt jelentősége.
1959-ben zártak be az Edelényi Kőszénbánya Vállalat Salamonovics és Társai. bányái,
a Regina I és Regina II. bányatelkeken.
1966-ban kezdődött el az Edelény I-IV szénvagyon súlypontjában a függőleges akna
nyitása, amely teljesen 1970-re lett kész. Az itt véletlenül fellelt edelényi ásványvíz, a „Borsodi víz‖ hasznosítására 150 liter/perc hozamra palackozó is épült.
Edelény I és IV. aknákat még összekötötték a külszíni vasúttal, mert a IV. akna kibányászott
szenét – a függőkötélpálya I. aknai feladóállomására – még a külszíni vasút jutatta el.
1968-ra merült ki a II. akna.
1971-ben a III. akna is befejezte a termelést. Ezzel az északnyugati irányú külszíni
vasúti szárny jelentősége megszűnt, elbontásra került. Ekkor lett véglegesen felesleges az edelényi vasútállomásra vezető vonalrész is.
Később Edelény IV. akna szénszállítását átállították tehergépkocsisra, amelyek így a
szenet közvetlenül a berentei szénosztályozóra vitték. Ez aztán mind a függőkötélpálya, mind
a külszíni vasút végét is jelentette. Valamikor az 1980-as években fokozatosan elbontották a
külszíni vasút még megmaradt részeit is.
A külszíni vasút, korábbi gőzvontatású korából egy mozdony ismeretes a MÁVAG által gyártott 79. szerkezetű gőzmozdony. Erről eddig sem rajzot, sem fényképet nem sikerült
felkutatni.
Az edelényi külszíni vasutakon - a középiskolás bányászati emlékeim szerint (1965-69) – a
C50 típus volt a jellemző. 1975-től dolgoztam a Borsodi Szénbányáknál és az edelényi külszíni bányavasúton ekkor a BM-50 és a C-50 mozdonyok voltak szolgálatban
A kiterjedt mélyszinti bányavasutakon főleg kötélgépekkel folyt a szerelvények vontatása, de a fővonalakon BM-50 típusú mozdonyok álltak szolgálatban és mind teher, mind
személyszállítási feladatokat is végeztek.
Edelényben a szénbányászat 1995-ben ért véget.
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A külszíni vasút, korábbi gőzvontatású korából, egyelőre nem sikerült adatokat találni,
ezért az itt alkalmazott járművek típusa sem ismert.
A bányabeli vasutakon a BM 50 mozdony került alkalmazásra. A külszíni vasutakon a C50
típus volt a jellemző. Mindkét típust az előzőekben már szerkezetileg bemutattuk.

Az edelényi, újjászületett Mf.74/1964. pályaszámú
BM 50 mozdony, a kemencei kisvasút állomásán226

Az Edelény – Sajószentpéter közötti
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A Bükk-hegység keleti részén, a Sajó két oldalán levő szénelőfordulások már az 1800as évek elején ismertek voltak. A diósgyőri vaskohászat megteremtője Fazola Henrik is felfedezett három barnakőszén telepet, fia Fazola Frigyes pedig sokat fáradozott a szénnek kohászati felhasználásán, a faszén helyett. A nyersvas helyett a sokkal szilárdabb, teherbíróbb acélok felé fordult a kohászat, ez volt abban az időben a „vasfínomítás‖. Ehhez pedig kőszén
kellett, nagyon nagy mennyiségben. Ahhoz, hogy mindezt megértsük és elképzeljük néhány
kohászati – bányászati adalékra is szükségünk lesz!

A diósgyőri vas- és acélgyár

„A feldolgozott vasérczek csekély vastartalma, a faszénnel való tüzelés, az üzemi berendezések hátramaradottsága, valamint a gyártási mód avultsága lettek okozói annak, hogy
a hámori vasgyárak - melyeknek évi termelése körülbelül 9-10,000 bécsi mázsát tehetett ki nem jövedelmeztek s ennélfogva mindinkább hanyatlottak.
Amint aztán a XIX. század 60-as éveiben foganatba vett nagymérvű magyar vasútépítkezések
sínszükségletét a hazai gyárak fedezni nem tudták s a kormány szerfölött drága és többször
igen rossz minőségű síneket külföldről volt kénytelen hozatni, 1867. év végével a pénzügyminisztériumban azon terv érlelődött meg, miszerint egy kizárólag vassínek és hozzá való kapcsolószerek gyártására berendezett vasgyár létesíttessék.
Ennek folytán a Borsodmegyében feltárt barnaszén és vasércztelepek, továbbá a vidéken lévő
nagy kiterjedésű erdőségek értékesithetése czéljából, tekintettel arra, hogy a hámori völgygát
a gyárüzemhez szükséges vízmennyiséget biztosítja és a kincstár a hámori vasműveknél némi
tisztviselő- és munkásszemélyezettel is rendelkezett, elhatároztatott, hogy Diósgyőr és
Miskolcz között a Szinva völgyében fekvő kincstári földbirtokon egy vasgyár létesíttessék,
amelyben egyelőre 50 ezer bécsi mázsa nyersvas és 200 ezer bécsi mázsa vassín gyártható
lesz.
Ezen új vasgyár építésének műszaki keresztülvitelével a diósgyőri m. kir. jószágigazgatóság
élén állott Gombosy János m. kir. osztálytanácsos adminisztrácziója alatt Glanzer Miksa m.
kir. bányatanácsos bizatott meg, ki az építkezést 1868. évi május havában meg is kezdte, mely
építkezésnél az alsóhámori vasgyárak legnélkülözhetetlenebb műszaki munkaerők átengedé-
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sén kívül öntött- és kovácsoltvas gépalkatrészek és berendezési tárgyak készítésével is segédkeztek s e czélból 1868. évben a fentebb 6. pont alatt említett két készelő tűzhely és az egyik
nyujtómű egy kőszéngázmosókészülékkel biró kavarópesttel egészíttetett ki.
Már az új vasgyár építése alatt is előkészületek történtek arra nézve, hogy az a szükséges barnaszén- és vasérczmennyiségekkel el legyen látható. E czélból egy lóvonatú vasút létesült a vasgyár és a pereczesi Mátyás-barnaszénbánya közt, amelyben az 1 méter vastag, de
különben csak silány, földes és salakdús szenet szolgáltató széntelep már kellőképen fel volt
tárva. Ezen lóvonatú vasút azonban, az azzal elért kedvezőtlen üzemi eredmények következtében, alig egy évi üzem után, gőzmozdonyú vasúttá alakíttatott át.
Minthogy azonban az ezen széntelep által szolgáltatott barnaszén hőhatálya annyira csekély
volt, hogy az kohászati czélokra hasznavehetetlennek bizonyult, egyidejűleg a 2330 m. hosszú
Graenzenstein-altárna is építtetett azon czélból, hogy a pereczesi hegy túlsó oldalán fekvő,
már szintén feltárt és sokkal jobb minőségű barnaszenet szolgáltató Wiesner- és Adriányitelep hozzáférhetők legyenek.‖
„A barnaszénbányák termelőképességének fokozására irányuló munkálatok foganatosításával egyidejűleg megkezdetett a bányakincstár által megszerzett telekesi és rudóbányai
vasérczbányák feltárása és rendes üzembe való helyezése is, hogy így az épülőfélben lévő diósgyőri nagyolvasztó üzeméhez szükséges vasérczmennyiség előre biztosítva legyen.
A bányatelepekkel együtt 2 millió forint befektetéssel létesített s egy nagyolvasztóból, egy 3
hengersorral biró hengerdéből, egy kikészítő- és egy javítóműhelyből álló s egy 6 tonnás gőzpöröly és 2 bocspörölylyel biró diósgyőri vasgyár azonban hosszabb időn át nem birt feladatának megfelelni, amennyiben kifogástalan vassíneket csak a gyár vezetésében beállott többszöri változás után és csak akkor birt előállítani, amikor Hamerák Mihály m. kir. bányatanácsos a silány barnaszénnek közvetlen tüzelésre való felhasználásával felhagyott és mert új
pénzáldozatokat a Siemens-regenerativ rendszerű gáztüzelésre való berendezéshez a vasgyár
a kormánytól már nem kérhetett, a meglévő kavaró- és hegesztőpestéket ostraui kőszénnel
való tüzelésre rendezte be. Ezen szén használata az üzemet nagyon megdrágította ugyan, de
az 1873. évben épített és csak teherszállításra berendezett miskolcz-vasgyári vasútnak forgalomba helyezése után mégis fenn volt tartható.
A diósgyőri vasgyár átalakítása és újjáépítése 1881. évben lett megkezdve s az ezen átalakításhoz és bővítéshez szükséges tőke alapját az akkor épülőfélben lévő szamosvölgyi, sziszekdoberlini, budapest-pécsi és rákos-újszászi vasutak részére teljesített felépítményi anyagszállítások jövedelmei képezték. Ezen gyár a magyar vasutak, különösen ám. kir. államvasutak
vasúti felépítményi és hídépítési anyagszükségletét - a tüzelésnél lehetőleg kizárólag saját
barnaszenének felhasználása mellett - volt hivatva fedezni. Egyidejűleg a vasgyár szolgálatának központosítása czéljából egy közös hivatalépület építtetett és a gyártelep kibővítéséhez
szükséges telkek, valamint a szénkiaknázási jog Varbó és Parasznya községek területén megszereztettek.‖232
A kiegyezés után (1867) komoly elhatározások születtek a diósgyőri kohászat szénellátásának nagyüzemi módszerekkel való kialakítására.
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Lónyai Menyhért pénzügyminiszter rendelete 1868. február 5-én került kiadásra, amely Pereces bányatelep kialakításáról rendelkezett. A Pereces hegy túloldalán voltak a legjobb minőségű, kitermelhető széntelepek.
"A vasútvonalra nézve, mely a gyártól a kőszénbányákhoz tervezendő, figyelmeztetem
igazgató urat, hogy úgy intézze ezen vonal tervezetét, miszerint azt a diósgyőri völgyben az
országút szintjében lehessen minden nagyobb szerű költség, töltés vagy viadukt nélkül átvezetni. Ezen vonal kettős vágánnyal felvivendő a 2. Mátyás-tárnáig a Pereces-völgyben, a
ternyei-völgyben levő Erzsébet-aknánál azonban egyszersmind egy alagút kezdendő meg,
mely a III. Vízner-tárna irányában vezettessék át a hegyen, és az átvágatás gyorsítása végett 4
vájvéggel vétessék munkába, um. az Erzsébet-akna felől a felső Mátyás-tárna közelében lemélyítendő aknából 2 vájvéggel és a III. Vízner-tárna közelében lemélyítendő aknában 1
vájvéggel, ezen alagút költségei is, valamint a két akna számára beszerzendő két 10-12 lóerejű mozdony (Locomobile) költségei is felveendők az igazgató úr által benyújtandó költségvetésbe, valamint a kőszénbánya terményeinek elszállítására szükséges leltári első beruházások,
mint csillék, lovak, szerszámok stb. Az alagútra nézve engedélyezem, hogy Gränzensteinalagútnak neveztessék, az aknák a közelükben levő Mátyás és Vízner tárnáktól költsön vehetik
nevüket.
A gyár helyiségei, valamint az alagút két pontjánál szükséges ideiglenes fabódék, a munkások,
s tisztviselők számára azonnal felállítandók"

Az 1870. év decemberben a nagyolvasztó, 1871. évben pedig a hengerde megkezdte
üzemét, az újmassai nagyolvasztó pedig, valamint a hámori kohóművek üzemen kívül kerültek. Véglegesen azonban csak 1881. évben lettek lebontva s jelenleg az összes kis vasgyárakból csupán az újmassai nagyolvasztó romjai láthatók.
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A diósgyőri vasgyár a bányatelepekkel együtt 2 millió forint befektetéssel létesült. A
gyár egy nagyolvasztóból, egy 3 hengersorral bíró hengerdéből, egy kikészítő- és egy javítóműhelyből állt. Volt egy 6 tonnás gőzpöröly és 2 bocspöröly. Mindezek mellett azonban hoszszabb időn át nem bírt feladatának megfelelni, kifogástalan vassíneket csak a gyár vezetésében beállott többszöri változás után, valamint amikor Hamerák Mihály magyar királyi bányatanácsos, a silány barnaszénnek közvetlen tüzelésre való felhasználásával felhagyott. A Siemens-regenerativ rendszerű gáztüzelésre való berendezéshez a vasgyár a kormánytól már nem
kérhetett újabb támogatásokat, ezért a meglévő kavaró- és hegesztőpestéket ostravai kőszénnel való tüzelésre rendezte be. Ezen szén használata viszont az üzemet nagyon megdrágította,
de az 1873. évben épített és csak teherszállításra berendezett miskolc - vasgyári vasútnak forgalomba helyezése után mégis fenn volt tartható.
Látható azonban, hogy a versenyképesség érdekében a gyár közvetlen környezetéből,
illetve a nagyon gazdaságos egyéb helyekről, de közelről kellett a szénellátást megoldani!
Erre minden feltétel adott is volt.

Diósgyőri Szénbánya Rt részvény233

A perecesi bányászat megteremtője és fejlesztője Joós István bányamérnök volt. Későbbi kiemelkedő utódja Hibbey Hosztyák Albert bányamérnök lett, aki kormányfőtanácsosként fejezte be pályafutását. Az ő nevéhez fűződik a későbbi bányanyitások során az első keszonos aknamélyítés, a tübbinges biztosítás, valamint az 1901-ben - az országban először bevezetett földalatti villamos mozdonyos szállítás is. 1909-re már 7 darab villamos bányamozdony dolgozott a földalatti szállítóvágatokban.
A Diósgyőr - Pereces központú bányák a XIX. század végén már 100 000 tonna/év, 1910-ben
már 300 000 t/év, 1914-ben pedig már 400 000 t/év volt. Főleg a Martin acélgyártási eljárás
bevezetése után nőtt meg a szénigény jelentősen. A területen egyre több bányát nyitottak,
ahogy azt a gazdaságos bányaművelés követelte.
A kohászat szénnel való ellátása érdekében az 1000 mm nyomtávú vasútra is egyértelműen
rendelkezett az előbb idézett miniszteri határozat.
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A vasút Pereces és a vasgyár között 7 km hosszúságú, később Baross-aknáig újabb 3 km vonal épült. A vasút nemcsak a bányák termelvényét, hanem a személyszállítást is megoldotta.
Közút hiányában - ez majd csak 1938-40 körül épül meg - Parasznya, Varbó térséget is bekapcsolta a Miskolci közlekedésbe. A vasút közel 100 évig biztosította a kohászat szénellátását és a személyforgalmat is.

Bányák és iparvasutak Diósgyőr környékén234

A Baross - aknáig való kihosszabbítása a vasútnak a Gränzenstein-alagúton át valósult
meg (a neve Gränzenstein Gusztáv érdemeire való tekintettel). Ez két év alatt megépült és
abban az időben a világ 3. leghosszabb ilyen
építménye volt a maga 2330 m hosszával. Az
alagút magassága 2,2 m volt Az alagút eredetileg tölgyfa ácsolattal volt biztosítva. Ezt az
1870-1882 évek között cserélték ki 24 kg/m
tömegű, sínből készült táróívekre

Pálinkás aknai állomás
vágányhálózata235

234
235

A Borsodi Szénbányászati Tröszt I bányakerülete. Pereces bányatelep története a XIX. és XX. században.
www.kisvasút

Rónaföldi Zoltán: Múltba nézek… A borsodi - ózdvidéki ipar- és bányavasutak rövid története

A diósgyőri bányavasút vonalai és a domborzati viszonyok236

Pereces állomás vágányhálózata237

A táróívek alját keresztirányban is
összefogták, hogy az esetleges oldalnyomás
ne deformálja őket. Az omlás elleni bélelést
fával oldották meg, teljesen zártan. A vasút
ágyazata salak volt, a homokos részeken pedig mészkőkavics. A vasút tölgyfa talpfákra
fektetett és szegezett 18 kg/m kisvasúti sín
volt. A vízelvezetésről fával bélelt árok
gondoskodott. Az alagút szellőzését légaknával próbálták megoldani a gőzmozdonyos
vontatás miatt, melynek hozzávetőleg 600
köbméter/perc volt a teljesítménye. Ez később látható módon elégtelennek bizonyult!
Baross akna állomás vágányhálózata238
236
237

www.kisvasut.hu térképe alapján
www.kisvasút

236

Rónaföldi Zoltán: Múltba nézek… A borsodi - ózdvidéki ipar- és bányavasutak rövid története

237

Sajnálatosan az alagút szelvénye olyan kicsi volt, hogy azt mind a mozdony, mind a személyszállító kocsik csaknem teljesen kitöltötték, mindössze néhány centiméter hézag volt csupán
minden oldalon. Ezért naponta végeztek méréseket "űrszelvény vizsgáló kocsi"-val, melynek
hossza, szelvénye megegyezett a mozdony méreteivel. A kocsira szerelt tapogató karokra
csengők voltak szerelve, melyek jeleztek ott, ahol a szelvény lecsökkent.
Az alagútban 50 m-enként búvó fülkéket alakítottak ki a pályán gyalogosan járók, munkát
végzők menekülésére.

Pereces állomás után balra a Gränzenstein alagút,
jobbra a lyukói alagút239

Az alagút szelvénye olyan csekély volt, hogy a mozdonyról menekülni nem lehetett. A
gőzüzemű vontatásnál a füst tetemes ideig az alagútban maradt, többször szenvedtek füstmérgezést. 1919-ben egy túlzott terhelés miatt bennrekedt szerelvényben 60-an kaptak füstmérgezést, egy haláleset is történt. Ez után kezdtek foglalkozni az alagút szellőztetésével komolyabban. A megoldás azonban csak 1939-ben lett végrehajtva! Ekkor szereltek fel egy olyan
szellőző berendezést, amely 12-16 perc alatt tudta kiszellőztetni az alagutat. A végleges megoldást a dízel üzemű mozdonyok alkalmazása jelentette, amelyek 1944-ben, német gyártásból
származtak, de csak 1946-ban kerültek alkalmazásra.
A vasútvonalon a vegyesvonatok közlekedése nem volt megtiltva. Az alagútban azonban a 18
km/óra sebességet 9 km/órára mérsékelték.
Ennek ellenére sok baleset volt. Ezek főleg a vagonok kisiklásából történtek. Jó néhány esetben a kisiklást nem észlelték és a szerelvényt ilyen állapotban húzták végig az alagúton. Történtek vonatszakadások, a legsúlyosabb az 1919-es volt - lásd előbb -, amikor a személykocsik maradtak az alagútban. 1939-ben a vonat elütötte a két vonalőrt, akik nem érték el a búvó
fülkét.
Olyan esemény is volt, hogy egy nagyobb esőzés miatt az alagutat elöntötte a víz. Az alagút
közepén összegyúlt vízbe belehajtó szerelvény mozdonyán a tüzet kioltotta. A szerelvényt
más mozdonnyal kellett menteni.
1946-ban kezdődött el az alagút beton idomkővel való kifalazása és a szelvény megnövelése.
Ez az érintettek különböző érdekeltsége miatt csak 1949. november 30 -ra lett csak kész. Az
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átépítés másik akadálya az volt, hogy csak éjszaka, néhány órás vonatmentes időszakban tudták a munkákat végezni, ezért rendkívül lassan haladtak.
Az átépítés közben, 1947-ben itt történt a szénmedence legsúlyosabb bányaszerencsétlensége,
amikor az alagútban - műszaki hiba miatt - kisiklott a 13 szenes és 9 személyszállító kocsiból
álló vonat egyik kocsija. Ez lerombolta az alagút, biztosító szerkezetének egy részét, amelynek következtében omlás történt. Szerencsétlen módon homok tört be, amely 11 emberéletet
követelt.
A vasúthoz 40 db szénszállító - először 1 tonnás, majd 2 tonnás - kocsit, 8 db fás kocsit és 16
db személyszállító kocsit (12 személyes) szereztek be. Ezek a személyszállító kocsik egészen
1957-ig közlekedtek, majd ezeket 5 db 40 személyes, forgóvázas kocsival helyettesítették.240
A bányavasút kiindulási pontja a vasgyárban volt, úgy itt kellett a fűtőházat kialakítani. 1870. november 24-én érkezett meg a vasgyárat szénnel ellátó bányavasút két, 1000 mmes nyomtávú gőzmozdonya. Ezek Wöhlert - gyártmányú mozdonyok voltak, különösen alacsony építésűek a Pereces - Pálinkás aknák közötti alagút miatt, eredetileg "mozdonysátor"
nem volt rajtuk, ezt az 1920-as években szerelték fel rájuk. Más források szerint 4 db volt
ezeknek a gőzmozdonyoknak a száma.
A következő szemelvények alapján mind a kohászati, mind a bányászati fejlesztések,
átrendezések áttekinthetőek. A szénfelhasználásról is képet kaphatunk.
1882
január havában, a központi gázfejlesztő telep, valamint az új 2 kavaró- és 6 hegesztőpest májusban üzembe vehető volt, míg a sínhengersorhoz kapcsolt egyetemes hengermű és a
bővített régi kikészítőműhely augusztus elején, végül a Bessemerkohó 2 ömlesztőpesttel és 22
gázfejlesztővel már ugyanazon évi augusztus 19-én volt üzembe helyezhető.
Ugyanezen évben a Gränzenstein-altárnán át a mozdonynyal való szénszállítás megkezdetett.
A szénbányákban ezen időben, a csekélyebb értékű szenet tartalmazó Mátyás-,
Scheuchenstuel- és Wiesner-telepek felhagyása mellett, a bányaüzem kizárólag az Adriányitárnára összpontosíttatott. Ezen telep lefejtése czéljából egy akna mélyíttetett le, mely a széntelepet 36 méter mélységben érte el; innen a telep feltárása északi és déli irányban eszközöltetett.
A szén ezen, Baross-aknának elnevezett, napi 600 tonna szállításra berendezett aknából ikergéppel szállíttatik és buktató készülék segélyével háromféle nagyságra osztályozó rostán át
közvetlenül a vasúti kocsikba jut, melyeken a szállítás a bányaműtől a vasgyárig egy 10.6 kilométer hosszú, 1 méter nyomtávú bányavasúton történik.
1892
évben üzembe helyeztetvén, az az 1893. évben a m. kir. államvasutak által fővonalai
számára megrendelt Góliáthsínek, valamint villamosvasúti csatornasínek és hídszerkezeteknél
használt zóresvasak gyártásával erősen volt foglalkoztatva.
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Minthogy a többi üzemek, különösen az aczélmű, a kovácsműhely és a régi hengerdei kikészítőműhely bővítése folytán a munkagépek száma folytonosan növekedett, a kazántelepet is 4 új
gőzkazánnal kellett kiegészíteni.
A széntelepek feltárása czéljából Pereczesen egy fúrlyuk mélyítése kezdetett meg, mely 145.1
méter mélységben a Mátyás-, Prokop- és Wiesner-telepet hatolta keresztül.
Ugyanezen évben a diósgyőri gyárra nézve azon rendkívül fontos intézkedés történt, hogy az
addig a gyár belterületén volt s a gyárat fejlődésében nagyban akadályozó államvasúti állomás a gyár területéről kihelyeztetett.
1893
A széntelepek feltárása czéljából Pereczesen egy fúrólyuk mélyítése kezdetett meg,
mely 145.1 méter mélységben a Mátyás-, Prokop- és Wiesner-telepet hatolta keresztül.
1896
A gyár műhelyeinek bővítése folytán a gyár szénszükséglete is emelkedvén, a szállítási, illetve közlekedési eszközöket kellett szaporítani, mely czélra 50 darab szénszállító kocsi,
továbbá egy salakszállító, egy bányavasúti és egy tolató mozdony szereztetett be s a mozdonyfűtőház megfelelően kibővíttetett.
A felállított különféle új kemenczék, melyek kizárólag saját barnaszenünkkel fűttettek, azonkívül a többi üzem bővítése folytán a szénszükséglet is nagyobbodott s ennek következtében a
szén és salak továbbítására 40 szénszállító, 8 faszállító, 30 vasbuktató, 40 salakszállító kocsit
kellett beszerezni, a bányavasúti személyszállítás czéljaira pedig 16 személyszállító kocsi szereztetett be. Az új és kibővített üzemeknek megfelelően, a gyári vasúthálózat átépíttetett, illetve szaporíttatott.
A széntelepek további feltárása czéljából az Egres-völgyben az előző évben már megkezdett fúrólyuk 203.22 méterre mélyíttetett le és 50.07 mélységben 1.40 méter; 173.08 méter
mélységben 2.58 méter és 201.08 méter mélységben 0.23 méter vastag széntelepet fúrt meg.
Ez év folyamán Bábony határában, a Király-kútnál, egy másik fúrólyuk is megkezdetett, mely
258.86 méterig mélyíttetett le és 76.41 méter mélységben 1.10 méter, 152.10 méter mélységben 0.30 méter, 186.96 méter mélységben 0.20 méter és 255.08 méter mélységben 2.20 méter
vastag széntelepet fúrt meg.
Azáltal, hogy Barossaknán az alsóbb, 100 méter mélységben fekvő széntelep kiaknázása megkezdetett, a nagyobb mennyiségben fellépett víz eltávolítására, az eddig használatban volt
pulsometerek helyett egy 100 m3 óránkénti szállítóképességgel bíró aknaszivattyú beszerzése
vált szükségessé; egyidejűleg még egy gőzkazán állíttatott fel és egy kazántápvíztisztítókészülék szereztetett be.
Az 1896. év folyamán szerződésileg megszereztetett a diósgyőri gyár részére a Radostyán
község határában előforduló ásványszén és annak korlátlan kiaknázási joga 919 hold 1235 □öl területen.
1897
A diósgyőri gyárhoz tartozó széntelepek feltárása czéljából a Barossakna negyedik
szintjének fekükeresztvágata keleti irányban 540 méterrel haladt előre, ezenkívül a 3. és 4.
szint között egy új szint létesíttetett és a széntelep 450 méter hosszúságban feltáratott.
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A gyertyánvölgyi feltáróvágattal már az 1896. évben feltárt Adriányi-széntelep, az ezen fejtési
terület határát képező vetőig, fejtésre előkészíttetett és részben lefejtetett, ezenkívül a vetőn túl
levő teleprész feltárás alá vétetett.
A folyton nagyobbodó diósgyőri gyár szénszükségletét azonban a Barossakna nem tudta már
kellően fedezni, miért is Pereczesen egy ikerakna létesítése és az ezen ikeraknatelep, valamint
az ottani munkásgyarmat építéséhez nagy mennyiségben szükségelt épülettégla előállítása
czéljából egy kézi gyártásra berendezett téglagyár építése határoztatott el s a téglák gyártásához az ottani földegyengetés alkalmával nyert agyag használtatott fel.
Az 1897. év folyamán szerződésileg megszereztetett a Parasznya község határában előforduló
ásványszén és annak korlátlan kiaknázási joga 1223 hold 1281 □-ölnyi területen, miáltal a
diósgyőri gyár rendelkezésére álló szénterület összesen 8584 hold 121 □-ölre bővíttetett.
1898
A felállított különféle új kemenczék, melyek kizárólag saját barnaszenünkkel fűttettek,
azonkívül a többi üzem bővítése folytán a szénszükséglet is nagyobbodott s ennek következtében a szén és salak továbbítására 40 szénszállító, 8 faszállító, 30 vasbuktató, 40 salakszállító
kocsit kellett beszerezni, a bányavasúti személyszállítás czéljaira pedig 16 személyszállító
kocsi szereztetett be.
A széntelepek feltárása czéljából Barossaknán a 3. és 4. szint közti középszintben a széntelep
további 1000 méter hosszúságban táratott fel s a 4. szintnek fekükeresztvágata keleti irányban
400 méterre haladt előre.
A gyertyánvölgyi bányában az új siklón a fejtések bevezettettek és egy másik új sikló fejtésre
előkészíttetett.
A Wiesner-bányában a fejtések, a feltárásoknak megfelelően, 300 méterrel haladtak előre.
Ugyanezen évben a pereczesi I. akna mélyítése is megkezdetett s az akna 132 méterre mélyíttetett le, mi mellett egy vízzel telt réteg éretett el, mely a mélyítést rendkívül megnehezítette s
az ottani széntelep feltárását évekre megakasztotta.
1900
Barnaszén: 310.709,900 kg.
Barossaknán a feltárások 10136.5 méterrel haladtak előre. Ebből esik az I. középszint
északi vájatvégére 300 méter, a II. középszint északi vájatvégére 558 méter és a IV. szint
északi alapközléjére 332 méter, a délire 332 fm. kivájás. Ezen évben lett megkezdve a
pálinkási légakna lemélyítése is.
A pereczesi aknán ezen évben az 1898. évben megkezdett első számú akna mélyítése 140 méter mélységnél szünetelt. A II. számú akna mélyítése 28 méternyire haladt előre.
Az I. szinten a fedüvágat 300 méterrel haladt előre, 450 méter távolságban az aknától a széntelepet elérte és a szénben északi és déli irányban a feltárás 100-100 métert haladt előre.
A Wiesner-bányában ezen évben az utolsó szénpillérek tárattak fel.
A gyertyánvölgyi bányában a feltárások szintén bevégeztettek.
1901
Barnaszén

291.722,670 kg
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Különféle munka- és szerszámgépeken, valamint más berendezéseken kívül 1 szénszállításra szolgáló gőzmozdony, 36 drb buktatókocsi, 30 drb szénszállítókocsi, 4 drb
faszállítókocsi és a bánya részére 200 drb csille szereztetett be. Az új aknatelep kazánházának
építése befejeztetett s az erőátvitelhez 1 gőzdynamó, a villamos világításhoz 1 motordynamó,
a javítóműhely részére 1 elektromotor és a bányában való szállításra 1 villamos mozdony
szereztetett be.
Barossaknán a feltárások 9061.7 méterrel haladtak előre, ebből esik a II. középszint északi
vájvégére 465 méter; a III. középszint vájása kezdetét vette és 229 méterre haladt. A IV. szint
északi alapközléje 342 métert haladt előre.
A pálinkási légakna mélyítése 98 méter mélységig haladt és befejezést nyert.
A perecesi új aknán az I. számú akna 10 méterrel alább mélyíttetett és a homokos réteg kifalazása kezdetét vette. A II. számú akna mélyítése 70 méter mélységig, az I. szintig haladt. Az I.
szinten a feltárás dél felé 202.7 méterrel, észak felé 119 méterrel haladt előre. A légakna 106
méter mélységig lemélyíttetett. Az összes feltárás 952.7 métert tett ki.
A Wiesner-bányában a feltárt szén 1901. évben teljesen lefejtetett és a bánya beszüntettetett.
A gyertyánvölgyi bányában a feltárt részek fejtés alatt állottak.
1902
Barnaszén
306.479,930 kg.
Barossaknán a feltárások 9971.6 méterrel haladtak előre, ebből a II. középszintre
340.4 méter esik. Ezen vájatvég 1800 méter hosszúságban be lett szüntetve. A III. középszint
159 méterrel haladt tovább és 388 méter hosszúságban be lett szüntetve, a IV. szinten az északi vájatvég 302.4 métert haladt és a déli oldalon a lecsúszott széntelep után egy 260 méter
hosszú lejtakna létesíttetett.
A pereczesi új aknánál ezen évben az I. sz. aknában a homokréteg 27 méternyire kifalaztatott,
az akna 200.8 méter mélységig mélyíttetett és 194 méter mélységnél rakodó létesíttetett. A II.
sz. akna mélyítése szünetelt. A feltárások a felső telepen 4776.2 métert haladtak előre, ebből
az északi alapközlére 346.9 méter, a délire 374.1 méter esik. A légakna felsőrésze 12 méter
mélységig kifalaztatott.
A gyertyánvölgyi bányában csak fejtések voltak üzemben.
A pereczesi aknatelepen ez évben 2 villamos hajtású aknaszivattyú és 1 esőpöröly állíttatott
fel.
Ezenkívül a pereczesi aknatelep közelében felállított légakna egy gépházzal, gépőrlakással és
egy különálló gazdasági épülettel lett ellátva és az odarendelt villamos hajtású ventillátor
felállítva.
Az ikerakna épülete, valamint a két falazott gépház, az ottani hivatalház és javítóműhely építése befejeztetett.
1903
Barnaszén
331.285,820 kg.
A villamos központ részére még egy gőzdynamó, továbbá különféle motorok és daruk,
a szénszállításhoz pedig egy gőzmozdony szereztetett be.
Barossaknán a feltárások 9422.3 métert haladtak előre, ebből a IV. szint északi vájatvégére
411.2, a délire 269.3 méter esik.
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A pereczesi új aknán ezen évben a légakna 21 méterrel alább mélyíttetett, az alsó széntelepre
irányított fedüvágat kivájása kezdetét vette és 466.3 métert haladt előre. A felső széntelepen a
feltárás 9978.0 métert haladt. Ebből a déli alapközlére 393.7 méter, az északira 358.5 méter
előhaladás esik.
A gyertyánvölgyi bányában a feltárt szén lefejtetett és a bánya beszüntettetett.
A pereczesi aknatelep részére ez évben egy aknagőzszivattyú, 2 villamos bányamozdony, továbbá 1 salak- és meddőfelvonó szereztetett be.
Ezenkívül a pereczesi régi állomásépület lebontatott és helyébe 1 megfelelő új állomásépület
létesíttetett, melyben az ottani fiókszövetkezet árucsarnoka, valamint a fiókszövetkezeti alkalmazott lakása is talált elhelyezést.
Barossaknán egy, az ottani gépmester lakását is magában foglaló új üzemi irodaépület létesíttetett.
1904
Barnaszén
334,587,110 kg
Miután a gyárban meglevő széncsúszda kicsinynek bizonyult, mellette egy 1500 tonna
szén raktározására való új széncsúszda létesíttetett.
Barossaknán a feltárások 10647.7 méterrel haladtak előre, ebből a IV. szint északi vájatvégére 445.1 méter, a délire 458.6 méter esik, az északi vájatvég 1904.3 méter hosszúságban
beszüntettetett. Az északi oldalon egy lejtős akna telepíttetett és az 46.4 méterrel haladt előre.
A pereczesi új aknán ez évben a feltárások 6770 méterrel haladtak előre, ebből a felső telep
északi vájat-végére 137.2 méter, a délire 198 méter, az alsó széntelep fedüvágatára 70.7 méter esik, ezen fedüvágat 537 méter hosszúságban a széntelepet elérte és a telep feltárása észak
felé 158 méter és dél felé 172 méterre haladt. A légakna 19 méterrel alább mélyíttetett, ekkor
ez is a homokrétegre jött, azért a víz lebocsáthatása végett egy 84 méter mély fúrólyuk fúratott
és az akna további 8 méterrel alábbmélyíttetett. A II. sz. akna 70 méter mélységig kibővíttetett
és kifalaztatott.
A pereczesi aknatelep részére 3 darab villamos hajtású aknaszivattyú és 1 villamos sikló szereztetett be.
1905
Barnaszén
349.520,920 kg.
Barossaknán az összes feltárások 8212 folyómétert tettek ki, ebből a déli vájat végére
246.6 méter esik, ezen vájatvég 974.5 méter hosszúságban be lett szüntetve. Az északi lejtős
akna 344.1 métert haladt előre, ezen lejtakna összes hosszúsága 380.5 méter, a 365-ik méterben egy új szint lett megkezdve, a mely 66.1 métert haladt.
A pereczesi új aknában ezen évben az összes feltárások 8045.8 métert haladtak előre, ebből a
felső telep északi vájatvégére 225.7 méter, a délire 46 méter esik, ezen vájatvég 1314 méter
hosszúságban be lett szüntetve. Az alsó telep feltárása léghiány miatt szünetelt. A légakna 74
méterrel mélyíttetett alább és itt az alsó széntelepet elérte. A II. sz. akna 46 méterrel alábbmélyíttetett.
1906
Barnaszén

308.421,700 kg.

242

243

Rónaföldi Zoltán: Múltba nézek… A borsodi - ózdvidéki ipar- és bányavasutak rövid története

Barossaknán a feltárások 5692.9 métert haladtak előre, ebből az északi lejtős akna
alapközléjére 517 méter esik.
Ugyanezen évben a pereczesi új aknán a feltárások 7684.8 m. haladtak előre, ebből a felső
széntelep északi vájatvégére 112.7 méter esik, ezen vájatvég előhaladása 1400 méter hosszúságban ideiglenesen be lett szüntetve. Az alsó széntelep északi vájatvége 240.7, a déli 341 m.
haladt előre. A II. sz. akna az első szinten alul 46 méternyire kifalaztatott és 18 méterrel
alább mélyíttetett.
1907
Barnaszén
269.181,240 kg
Nagybátonyi barnaszén
4.218,900 "
Ezen évben a gyár összes üzemei bőven el voltak látva megrendelésekkel, melyek közül azonban több megrendelés teljesen lebonyolítható nem volt, mivel a gyártáshoz szükséges
nyers anyagoknak, különösen az idegen szén beszállítását, a tél folyamán bekövetkezett vasúti
forgalmi zavarok megakadályozták és ehhez járult még a majdnem egész éven át uralkodó
munkáshiány, úgyannyira, hogy a tömeggyártásra berendezett hengerművek és aczélművek
üzemeit időközönkint rövidebb-hosszabb időre teljesen be kellett szüntetni.
Miután a barossaknai és pereczesi szénbányák a gyár által szükségelt, folyton növekedő, az
üzemek bővítése folytán megkívánt szénmennyiségeket fedezni nem voltak képesek és ez okból
már hosszabb idő óta idegen szenet kellett beszerezni, az állami vasgyárak központi igazgatósága ezen bajon segítendő, más szénbányák, illetve szénterületek megvételét határozta el.
1907. évi július hó 1-én a hevesmegyei Nagybátony község határában fekvő s azelőtt
Guttmann Testvérek tulajdonát képező nagybátonyi kőszénbánya, melynek lefejthető szénmennyisége 15.000,000 q-ra becsültetett, vétel útján a diósgyőri gyár tulajdonába került.
Ezen bánya egy 160 méter hosszú lejtaknával volt feltárva; a feltárt rész azonban nagyobbrészt már kifejtve és az egész telep igen elhanyagolt állapotban találtatott, miért is elsősorban
üzemképes állapotba kellett azt helyezni s azért ezen évben termelési munka ott egyáltalán
végezhető nem volt. A szénszállítás egy régi, alig üzemben tartható mozdonynyal történt, mely
egy hibás álló kazánból lett gőzzel ellátva. A kazánházhoz egy kis kovácsműhely volt hozzáépítve s az üzemvezetői lakházon kívül még csak néhány igen elhanyagolt állapotban lévő
munkásház és barakk állt rendelkezésre.
A szén osztályozása egy széncsúsztatón eszközöltetik, a honnét a szén egy 76 czentiméter
nyomtávú vasúton a 2.2 kilométer távolságban fekvő nagybátonyi állami kőzúzótelepre vitetik
s innét ezen kőzúzótelep mozdonyával a nagybátonyi állomásra szállíttatik.
Még ez évben egy gép és kazánház létesittetett s egy kisebb fekvő szállító gép és két mozdonykazán állíttatott fel, mi által az üzem biztosítva lett.
A m. kir. állami vasgyárak közp. igazgatósága a nagybátonyi szénbányán kívül ugyanezen
évben a Disznóshorvát község határában fekvő s báró Radványszky család tulajdonát képező
1000 katasztrális holdat meghaladó szénterület kiaknázási jogát is megszerezte, mely területnek szénmennyisége 90.000,000 métermázsára becsültetett.
A próbaképen felállított Kerpely szabadalmú generátorral folytatott kísérletek annak
barossaknai és pereczesi barnaszénre való használhatását eredményezvén, egy új generátorközpont építése s egyelőre 20 drb Kerpely rendszerű, de a kísérletek alkalmával szükségesnek
mutatkozó módosításokkal ellátott generátor beszerzése határoztatott el.
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A központi generátortelep részbeni felállítása után az első 12 generátor szerelése megkezdetett.
A központi generátortelep felállítására szükséges hely nyerése czéljából a faszéncsúszda lebontatott és a régi barnaszéncsúszda közelében állíttatott fel.
E czélból a porszénraktár is elhelyeztetett.
Barossaknán összesen 1998 m. nyilam vájatott ki, ebből az északi ereszke alapközléjének vájatvégére 109 fm. esik.
A pereczesi új aknán ezen évben összesen 4918.1 méter nyilam vájatott ki, ebből az alsó széntelep északi vájatvégére 255 méter és a délire 14.6 méter esik, ezen utóbbi vájatvég 527.6 m.
hosszúságban be lett szüntetve, a szén rossz minősége folytán. A H. sz. aknában egy 64 m.
mély f úrlyuk mélyíttetett le a víz lecsapolása végett és a mélyítés 17.3 méterrel haladt alább.
A pereczesi akna gépészeti berendezései egy további villamos mozdonynyal kiegészíttettek.
1908
Barnaszén
320.334,600 kgr.
Nagybátonyi barnaszén
26.199,600 "
A feltárási és fejtési munkálatok a gyárhoz tartozó szénbányákban következőképen haladtak előre.
Barossaknán összesen 6856.7 méter nyilam vájatott ki, ebből az északi lejtős akna
alapközléjére 320.1 méter esik.
A pereczesi új aknán ezen évben 8257.3 folyóméter nyilam vájatott ki, ebből az alsó telep
északi vájatvégére 45.3 méter esik. A II. számú akna 194 méter mélységig lemélyíttetett, kifalaztatott és a rakodó kiképeztetett.
Miután a Barossaknán át kiaknázandó szénterület néhány év alatt előreláthatólag teljesen ki
lesz merítve, az említett akna helyett ennek közelében megfelelő pótlásról kellett gondoskodni,
mely czélból a varbói határban lévő s a gyár tulajdonát képező szénterületen házi kutatások
eszközöltettek; ezeknek eredménye azonban oly kedvezőtlen volt, hogy ismét beszüntettettek.
Ellenben foganatba vétetett a radostyáni szénterületnek megvizsgálása oly módon, hogy azon
6 fúrlyuk fúrása határoztatott el.
Nagybátonyban ezen évben a felső széntelep táratott fel egy nyugati irányú táróval és a második telepen az I. sikló területe; egyúttal kezdetét vette a bányamező nyugati részének a vetődésen túli feltárása. Összesen feltáratott ezen évben a felső telepen 24000 m2 és a második
telepen 13000 m2.
Ormospusztán a széntelepek felkutatása czéljából 12 fúrlyuk lemélyítése határoztatott el, a
fúrások 2 készlettel szeptember hó végén megkezdődtek.
1909
Barnaszén
340.188,460 kg.
Nagybátonyi barnaszén
23.195,200 "
A gyár nagyobb szénszükségletével és az üzemek folytonos terjedésével kapcsolatban
természetszerűen a gyári mozdonyok számát is gyakran szaporítani kellett, ebből kifolyólag a
vasgyár mozdonyállománya jelenleg a következő:
3 drb rendes nyomtávú mozdony, a gyáron belüli tolatásokra,
11 drb 1 méteres nyomtávú mozdony szénszállításra és
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3 drb 700 mm-es nyomtávú mozdony salakszállításra. A pereczesi szénbányában 7 darab
elektromos mozdony van használatban.
A nagybátonyi bányatelepen a régi kezdetleges üzemi iroda, melybe a rendelő szoba és egy
kézi raktár is be volt építve, lebontatott és helyette egy megfelelő üzemi iroda, továbbá egy
bányavédi iroda kéziraktárral és rendelő szobával építtetett. Azonkívül egy faszerkezetű fészer
a salakfelvonó részére és egy árucsarnok a fogyasztási szövetkezeti fiók számára létesíttetett.
Barossaknán összesen 6243 fm nyílam vájatott ki, ebből az északi lejtős akna alapközléjére
477.8 méter esik; egész hossza 1490.1 folyóméter.
A pereczesi új aknán 10680.3 folyóméter nyilam vájatott ki, ebből a felső széntelep I. szintjének északi vájatvégére esik 140 méter, a megkezdett II. szintjére esik 94 méter hosszú kitérővágat és 200 méter hosszú fedüvágat, melylyel a széntelepet elérve, az alapközle észak felé
74.7 métert, dél felé 116.0 métert haladt. A II. sz. aknában ezen szinthez is egy rakodó képeztetett ki. Az alsó telepen az északi fővájatvég 454.4 métert haladt előre.
A Radostyánban tervezett 6 fúrlyuk közül 4 befejeztetett, a vastag széntelep a második számúban 163 méter mélységben fúratott át, a többi fúrlyukban, ezen széntelep mindenütt 200 méternél mélyebben fúratott meg és a széntelep felett 40 méternyire fekvő vizes homokréteget
mindenik átfúrta. Ezen eredmény után kilátásunk van arra, hogy a felkutatott területen egy
aknának a lemélyítésénél ugyanolyan nehézségek fognak támadni, mint a milyenek a pereczesi
aknák lemélyítésénél is előfordultak.
A pereczesi új aknákban előforduló széntelepek mindenik fúrlyukban konstatáltattak, de a
szénnek a vegyelemzés által kimutatott hamutartalma igen magas.
Nagybátonyban a két felső széntelep nyugati része táratott fel és pedig a felső széntelepen
36,000 m2, a második széntelepen 17,000 m2 kiterjedésben.
A bányamező déli részének megvizsgálása czéljából egy fúrlyuk lemélyítése határoztatott el.
Ezen fúrlyuk 181 méter mélységben az 1-ső széntelepet keresztezte s a fúrást a második és
harmadik széntelep átfúrása czéljából tovább folytattuk, eközben azonban egy trahyttelér éretett el; miután pedig ezek a telérek rendesen vetődést képeznek, a fúrlyuk be lett szüntetve és
helyette tovább dél felé lemélyítése lett megkezdve, mely az első széntelepet 0.90 méter, a másodikat 1.2 méter vastagságban átfúrta; ezen fúrlyuk még üzemben van és azt a harmadik
széntelep átfúrásáig szándékozunk folytatni.
Ormospusztán ezen évben a fúrások befejezést nyertek. A 12 fúrlyuk közül 3 két széntelepet, 6
egy-egy széntelepet fúrt át, egy fúrlyuk vetődésre akadt és eredményt nem ért el, 2 fúrlyuk
pedig elszerencsétlenedett s azok helyett más fúrlyukak nem fúrattak. A fúrások alapján a
szénterület nyugati részén 2 lejtős akna lett megkezdve, ezek közül az I. sz. akna 110 méter
hosszú és a felső széntelepet 2 méter vastagságban átharántolta, a II. számú lejtős akna 120
méter hosszú és egy 0.5 méter vastag széntelepet átharántolt. Ezen akna az alsó széntelepig
fog mélyíttetni, melyet előreláthatólag 210 méter lejtős hosszúságban fog elérni.
1910
A mélyfúrások Radostyánban és Nagybátonyban folytattatnak, az Ormospusztán lévő 2
lejtakna mélyítése jól haladt előre s remélhető, hogy az esetre, ha a Gfrerer, Schoch és
Grossmann vasútépítési vállalkozók által tervezett rendes nyomtávú barczika-rudóbányai
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vasút ez év végén elkészül, az ormospusztai szénbánya a szénszállítást 1911. év elején megkezdheti.241
A vasgyár vasútüzemét 1952-ben teljesen átvette a MÁV, ebbe mind a normál, mind
az 1000 mm-es nyomtávú pályákat bele kell érteni.. Így is maradt az állapot 1961. január 1-ig,
amikor aztán a vasgyár ismét visszakapta a normál nyomtávú hálózatot és a mozdonyokat is
üzemeltetésre.
A bányavasút és az egyik fűtőházi épület viszont megmaradt a MÁV kezelésében. 1967-ben
megszüntették a diósgyőri fűtőház önállóságát és a bányavasút üzemelésének végéig (1970) a
miskolci fűtőház kirendeltségeként működött tovább.
A központi 1000 mm-es nyomtávú vonalon kívül a bányaüzemek, és aknák területein
is voltak külszíni, tárói vasutak, amelyeknek a nyomtávjára vonatkozóan nem rendelkezünk
biztos adatokkal. Csak következtetés, hogy mivel ezek közvetlenül a bányák belső vonalaihoz
tartoztak, ezért nagy valószínűséggel 600 mm nyomtávúak lehettek.
A következő térkép mutatja be ezeket a vasutakat.
A vontatójárművekről sem találtunk adatokat eddig.

Adalékok az 1000 mm-es vasúton használt gőzmozdonyokhoz
A következőkben az 1000 mm nyomtávú mozdonyokat vesszük sorra.
241
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1952-ben vette át a MÁV a diósgyőri keskenyvágányú fűtőházat is. Az átvétel előtt a
mozdonyokat csak a hajtott tengelyei szerint osztályozták. Ezeket a MÁV csak 1954-ben
számozta át a saját mozdonyszámozási rendszerének megfelelően.
A vasúton szolgált járművek kimutatása242
Hely
Diósgyőr

Diósgyőr

Diósgyőr

Diósgyőr

Diósgyőr

Pereces
Diósgyör
Diósgyőr

Diósgyőr

Diósgyőr
Diósgyör
Diósgyőr
Diósgyör
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Sorozat

Gyártás

MÁVAG gőzmozdony (56 szerkezet)
294,5005
Bp 1559/1901
294,5006
Bp 1690/1903
Gőzmozdony ( 2 tengelyes)
295,5001
.... ..../1..
293,5003
Wöhl 281/1870
293,5002
Wöhl 282/1870
293,5001
Wöhl 773/1882
10
.... 2909/1896
Krauss gőzmozdonyok
294,5002
Kr.M 1251/1883
294,5003
Kr.M 1252/1883
294,5004
Kr.M 3422/1897
294,5001
Kr.M 3570/1897
Henschel gőzmozdonyok
292,5003
Hens 10769/1911
292,5001
Hens 1737/1919
292,5002
Hens 16401/1919
MÁVAG gőzmozdony (48. szerkezet)
395,5001
Bp 2841/1911
395,5001
Bp 2841/1911
395,5002
Bp 2842/1911
395,5002
Bp 2842/1911
Gőzmozdony (3 tengelyes)
311,007
OZD 4/1907
392,5001
Hagans 172/1884
MÁVAG gőzmozdony 96 szerkezet
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Bp 5006/1929
"36"""
Bp 5683/1950
485,5002
Bp 5684/1950
MÁVAG gőzmozdony (112. szerkezet)
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Bp 3782/1915
495,5002
Bp 3783/1915
495,5003
Bp 3814/1915
495,5004
Bp 4458/1920
495,5005
Bp 4459/1920
495,5006
Bp 4460/1920
MÁVAG gőzmozdony (98. szerkezet)
411,003
Bp 2052/1912
411,004
Bp 2053/1912
Jung gőzmozdonyok (4 tengelyes)
496,5001
Jung 3352/1922
496,5002
Jung 3353/1922
Ruhrtaler dízelmozdony később MÁV M 286
286.4001.
Ruhrtaler…/1944
286.4002.
Ruhrtaler…/1944
C 50 mozdony, MÁV M297 sorozat
M297,4006
Éfm x/1956

További sors
Selejt
Selejt
sorsa ismeretlen
Selejt
Selejt
Selejt
sorsa ismeretlen
Selejt
Selejt
Selejt
Selejt
Selejt
Selejt
Selejt
Selejt
sorsa ismeretlen
sorsa ismeretlen
sorsa ismeretlen
Selejt
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A 292. sorozatból az 5001-5003 pályaszámú mozdonyok a Henschelnél készültek két
változatban, 1911-19. között. A vasgyár 7, 10, 23. pályaszámmal üzemeltette ezeket. A MÁV
átszámozásuk előtt a 211,007, 211,008, 211,012 számot viselték. 1963-69. között kerültek
selejtezésre.
292.5003. mozdony

Jelleg: B-n2t, hengerméret: 260-310
mm, löket: 394-430 mm, hajtókerék
átmérő: 800-810 mm, tengelytáv:
1600-1800 mm. Hossz: 6200-6900
mm, vezérmű: Allan-Trick, kazánnyomás: 12 atm, gőzfejlesztő fűtőfelület: 28,3-45,5 m2, rostélyfelület: 0,510,795 m2, üres tömeg: 11,9-15,2 t,
szolgálati tömeg: 15,0-19,0 t. Tengelyterhelés: 7,5-9,5 t, megengedett sebesség: 25 km/h, víztartalom: 1,6-2,0 m3, széntartalom: 0,6-1,0 t.
293.5002. mozdony,
alagúti szolgálatra

A 293-as sorozatot a Wőhlert
gyártotta, 1870-1882 között. A diósgyőri vasúton kifejezetten „alagúti‖
szolgálatot végeztek. A Diósgyőri vasgyárban 1-3. pályaszámot viselték. (Itt
vannak az irodalmi forrásokban az
ellentmondások, kettő, három és négy
ilyen mozdonyról szólnak a különféle iratok!)
Először 211,001, 211.002, 003, majd 293,5001, 293.5002, 293.5003 jelöléssel üzemeltek.
1965-ben selejtezték a 293,5003-ast, 1967-ben a 293,5002-est az Aszfaltútépítő Vállalatnak
adták el. A 293,5001 számút 1968. szeptember 1 -én selejtezték.
Jelleg: 1B-n2t, hengerméret: 218 mm, löket: 366 mm, hajtókerék átmérő: 630 mm, tengelytáv: 2040 mm. Hossz: 7100 mm, vezérmű: Gooch, kazánnyomás: 12 atm, gőzfejlesztő fűtőfe-
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lület: 24,88 m2, rostélyfelület: 0,80 m2. Üres tömeg: 12,3 t, szolgálati tömeg: 14,1 t, megengedett sebesség: 15 km/h, víztartalom: 1,3 m3, széntartalom: 0,5 t.
Most tessenek ám figyelni! A mozdonyok megfelelő karbantartásokkal 95 évig voltak
üzemben! 1965-ig teljesítettek szolgálatot, majd 1968-ban ócskavasként
beolvasztották őket. Ez ma már egy
hihetetlenül barbár cselekedetnek tekinthető. Az akkori bányászati, kohászati vezetőkben fel sem merült az
ipari emlék, műemlék fogalma?
293.5001. mozdony243

A 294. sorozat mozdonyait,
1883-1897 években a Krauss München, valamint a budapesti MÁVAG 1901-1903 között
gyártotta. A Diósgyőri Vasgyárban a 4, 6, 12, 14, 16. pályaszámmal üzemeltek.
294.5003. mozdony

Ideiglenesen 211,004-006, valamint 211,009-011 számmal is szerepeltek. A MÁV-nál a sorozat a
294,5001-5006 számozást alkalmazta.
Selejtezésükre 1959-1963 között került
sor.
Jelleg: B-n2t, hengerméret: 207-225
mm, löket: 300 mm, hajtókerék átmérő: 640-660 mm, tengelytáv: 1650-1700 mm. Hossz: 6170-6450 mm, vezérmű: Allan-Trick,
kazánnyomás: 12 atm, gőzfejlesztő fűtőfelület: 19,5-24,5 m2, rostélyfelület:
0,70 m2. Üres tömeg: 11-13 t, szolgálati
tömeg: 13,2-15,1 t, megengedett sebesség: 18 km/h, víztartalom: 1,5-1,8 m3,
széntartalom: 0,5-07 t.
„Ózdi 7 ” mozdony

Ózdi 7-esként volt nyilvántartva
egy mozdony, mivel ezt a Rimamurányi
Vasmű építette, 1907-ben, 4. gyári számmal. Ismeretlen időpontban került át Ózdról Diósgyőrbe, ott az 1.004, majd pedig 1953-tól a 311,005, 1956-tól 311,007, végül 1958-tól a
311,5007 szám alatt dolgozott.
Selejtezése 1965-ben történt meg.
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Jelleg: C-n2, hengerméret: 289 mm, löket: 426 mm, hajtókerék átmérő: 640-660 mm, tengelytáv: 1650-1700 mm. Hossz: 6170-6450 mm, vezérmű: Stephenson, kazánnyomás: 12 atm,
gőzfejlesztő fűtőfelület: 28,31 m2, rostélyfelület: 0,975 m2. Üres tömeg: 15,7
t, szolgálati tömeg: 17,2 t, megengedett
sebesség: 30 km/h, víztartalom: 4,14
m3, széntartalom: 3 t, szerkocsi tengelytáv: 1564 mm.
392. mozdony

A 392,5001. pályaszámú mozdonyt a Hagans Erfurt készítette
(172.1884. gyári számmal). A mozdony a Gölnicvölgyi Vasút részére készült, Gölnic és
Szomolnok között közlekedett.
A mozdony, miután a ČSD államosította a vasútvonalat 1931-ben, az U 36,001 jelölést kapta.
1939-ben a szlovák vasút kapta meg. A II. világháború végén már diósgyőri állományban
volt, ahol ekkor 24. pályaszámmal üzemelt.
Később 311,001, majd a MÁV 392,5001. pályaszámmal vette nyilvántartásba.
1959. október 1-én selejtezték.
Jelleg: C-n2t, hengerméret: 286 mm, löket: 400 mm, hajtókerék átmérő: 850 mm. Hossz:
6200 mm, vezérmű: Allan-Trick, kazánnyomás: 12 atm, gőzfejlesztő fűtőfelület: 40,74 m2,
rostélyfelület: 0,67 m2. Szolgálati tömeg: 16,4 t, megengedett sebesség: 25 km/h, víztartalom:
1,6 m3, széntartalom: 0,6 t.
A 395. sorozat mozdonyait a MÁVAG gyártotta 1911-ben az Arad - Hegyaljai HÉV
számára. A 48-as gyári típusú mozdonyok 31-32. pályaszámmal közlekedtek. Ismeretlen időpontban kerültek
Diósgyőrbe. Itt a pályaszámokat változatlanul hagyták.
395.5002. mozdony

Később 311.002, 311.003 jelülést kaptak, majd a MÁV 395,5001, 395.5002
számokat adta nekik. Selejtezésük 1960 és 1965.
Jelleg: C1-n2t, hengerméret: 290 mm, löket: 320 mm, hajtókerék átmérő: 720 mm, tengelytáv: 2800 mm. Hossz: 7199 mm, vezérmű: Allan-Trick, kazánnyomás: 12 atm, gőzfejlesztő
fűtőfelület: 41,11 m2, rostélyfelület: 0,7 m. Üres tömeg: 16,08 t, szolgálati tömeg: 21,63 t,
megengedett sebesség: 35 km/h, víztartalom: 2,3 m3, széntartalom: 0,7 t.
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485.5001. mozdony

A 485. sorozatú mozdonyok a
MÁVAG-ban épültek, 1929-ben és
1950-ben. A diósgyőri mozdony a
411,012 majd 485,5001 számozást
kapta. 1971. június 16-án selejtezték.
Jelleg: D1-h2, hengerméret: 430 mm,
löket: 450 mm, hajtókerék átmérő: 910
mm, tengelytáv: 5650 mm. Hossz:
8945 mm, vezérmű: Heusinger, kazánnyomás: 12 atm, gőzfejlesztő fűtőfelület: 79,81 m2, rostélyfelület: 1,62 m2. Üres tömeg: 32,15 t, szolgálati tömeg: 36,0 t, megengedett sebesség: 35
km/h, víztartalom: 7-15 m3, széntartalom: 5 t, szerkocsi tengelytáv: 2200-4350 mm, szerkocsi
tengelyszám: 2-4 .
A 495. sorozatú mozdonyok 1915-1918 között a MÁVAG-ban épültek. A vasgyárban
a 112. gyártási típusú mozdonyok 8, 9, 15, 25, 26, 27. pályaszámon üzemeltek.
A 411,005-010 jelölés után a MÁV rendszerében a 495,5001-5006 számozást kapták. Az
5003 pályaszámú mozdonyt 1956-ban a DIMÁVAG kapta meg, az 5001, 5004, és az 5005
számú mozdonyokat pedig az LKMnek (Lenin Kohászati Művek) adták el
1969. december 1-én.
Selejtezésük: 5001, 5004, 5005 számúak: 1969. május 15. Az 5002-est
1971. május 5-én szintén az LKM
vette meg.
495.5001. mozdony

Jelleg: D-n2t, hengerméret: 340 mm,
löket: 350, hajtókerék átmérő: 750 mm, tengelytáv: 2750 mm. Hossz: 6380 mm, vezérmű:
Heusinger, kazánnyomás: 14 atm, gőzfejlesztő fűtőfelület: 49,38-54,0 m2, rostélyfelület: 1,06
m2. Üres tömeg: 17,9 t, szolgálati tömeg: 24,2 t, megengedett sebesség: 24
km/h, víztartalom: 3 m3, széntartalom:
0,7 t.
A 495,5001 pályaszámú mozdony
Nagycenken van kiállítva.
496.5001. mozdony

A 496. sorozat mozdonyait a
Jung Jungental gyártotta, 1922-ben. A
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vasgyárban a 28, 29. pályaszámot viselte a két mozdony.
Ezekből később 411,001-002 lett, majd a MÁV rendszerben 496,5001-5002
1971-ben selejtezték őket.
Jelleg: D-n2t, hengerméret: 380 mm, löket: 400, hajtókerék átmérő: 800 mm, tengelytáv:
3300 mm. Hossz: 7880 mm, vezérmű:
Heusinger, kazánnyomás: 12 atm, gőzfejlesztő fűtőfelület: 74,18 m2, rostélyfelület:
1,795 m2. Üres tömeg: 25,4 t, szolgálati
tömeg: 32,5 t, megengedett sebesség: 24
km/h, víztartalom: 3,5 m3, széntartalom:
0,9 t,
A 495.5001. mozdony
a nagycenki múzeumban244

Ruhrtaler Maschinen Fabrik dízelmozdonya,
majd MÁV M 286245

A gőzmozdonyok alagúti szolgálatának kiváltására 1944-ben két dízelmozdony került
beszerzésre. A gyártó a Ruhrtaler Maschinen Fabrik, Swarz und Dyckerhoff – MühlheimRuhr. A csatló rudas hajtású, 120 LE –s mozdonyok voltak, amelyek geometriája megfelelt a
szűk alagútszelvénynek. 16 tonna össztömeggel bírta, 20 km/h volt a legnagyobb megengedett sebességük. Eredetileg MAN dízelmotor volt bennük. Később ezeket Ganz-Jendrassik
motorokra cserélték ki. A két mozdony csak két évvel a beszerzés után, 1946-ban állt szolgálatba és 1970 végéig dolgoztak. 1971 elején leselejtezték őket. A MÁV számozási rendszerben az M 286. 4001. és 4002. számon szerepeltek.
Az alagúti vontatószolgálat megerősítésére később átalakított C 50 mozdonyokat is
beszereztek, 1000 mm nyomtávval. Ezek is a Diósgyőri Fűtőház állományába kerültek. Ezek
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id. Rónaföldi Zoltán gyűjteménye

252

Rónaföldi Zoltán: Múltba nézek… A borsodi - ózdvidéki ipar- és bányavasutak rövid története

253

az M 297. 4006. (1956. 08. 04.) és a 4009. (1958. december) számúak 1970-ig üzemeltek,
selejtezésük 1971-ben történt meg.

Pereces vasútállomás246

Pereces vasútállomás247
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Pereces bányatelep története. A képen egy 495. sorozatú mozdony, teherkocsikkal.
Pereces bányatelep története
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Pereces állomás anyag- és szénszállító kocsik248

Pereces vasútállomás249
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Pereces vasútállomás, ekkor már mozdonysátor volt a Wöhlert mozdonyokon

Személyvonat az 1957-ben üzembe állított kocsikkal250
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Perecesi személyvonat251

Az alagúti szolgálatra rendelt személykocsik252
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A Gränzenstein alagút perecesi oldala253

A Gränzenstein alagút254
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Személyvonat a Lyukói pályán255

A családunknak ehhez a vasúthoz, térséghez egyébként is több kötődése volt.
Édesapámat, aki ekkor MÁV műszaki
főtiszt, 1952-ben áthelyezték a bánrévei fűtőháztól a diósgyőribe, ahová a bányavasút
vontatójárművei is tartoztak. Apám számára a
normál nyomtávú kohászati mozdonyok nem
jelentettek különösebb problémát, a keskeny
nyomtávú bányavasutakra és az ottani vontatási feladatokra, mint érdekes, különleges
témákra, mindig nagy szeretettel gondolt
vissza. Mind a normál nyomtávú kohászati
vasút, mind az 1000 mm-es vasút vontatási
szolgálatát ők látták el. Mindössze két évet
töltött itt, mert újabb áthelyezéssel visszakerült Bánrévére, ahol a fűtőház vezetésére kapott megbízást. A diósgyőri élményeit részben leírta, részben elmesélte. Ő, aki a nagyvasúti gőzmozdonyokhoz volt szokva, hiszen gyakorlatilag 17 éves korától a MÁV-nál dolgozott, mindig nagy-nagy szeretettel gondolt vissza a kisvasúti gőzmozdonyokra, azok szinte
elnyűhetetlen szerkezetére, az alagútban megesett dolgokra, a kollégáira. Ezeknek a gőzmozdonyoknak némelyike már az ő szolgálati idejében is 82 éves volt, de működtek! Apa 1954ben került vissza Bánrévére, mint fűtőházfőnök, melyet annak bezárásáig vezetett.
Számomra Perecessel való első találkozást, osztálytársam, és barátom Kiss Pista jelentette. Ő itt született és itt is éltek. Édesapja a Miskolci Bányaüzem építésvezetője volt. Sokszor jártam náluk.
Jóval később, már az 1980-as években, amikor a Borsodi
Szénbányák Igazgatóságán dolgoztam ismét kapcsolatba kerültem a
lyukói, perecesi bányászattal, illetve annak maradványaival. A Pereces Újakna akkor még olyan szinten működött, hogy az alatta levő főszivattyú telepről a lyukói vízmentesítés egy része folyt. Az 1000
mm-es vasútból akkor én már csak az alagutak helyeit, bejáratait láttam, maga a vasút már nem létezett.
id. Rónaföldi Zoltán
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A következő kimutatások
Ürmössy Lajos munkája nyomán
készültek, aki a Diósgyőr – Pereces környéki szénbányákat számba vette. Ezen a bányászati kutatások, bányanyitások nagyon jól
nyomon követhetők, valamint
ezeknek a bányáknak az elhelyezkedésük is.
98. szerkezetű, MÁVAG mozdony256

A kereszttel jelöltek már az 1859-es térképen is szerepelnek,

256
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A Diósgyőr környéki bányászat kronológiája257

Év258
1800

Hely
Diósgyőr

1830
1830
1830
1830
1830
1830
1830
1830
1830
1830

Királd, Farkaslyuk, Sajókazinc, Tardona,
Diósgyőr, Szendrő, Sajókaza, Nádasd,
Ózd, Center, Parasznya, Kápolna,
Pereces
Pereces
Pereces
Pereces
Pereces
Pereces
Pereces
Pereces
Pereces
Pereces

1850

Diósgyőr

1850
1850
1850
1850
1850
1850
1850
1858 előtt
1858 előtt
1858 előtt
1858 előtt
1858 előtt
1858 előtt
1858 előtt
1858 előtt
1858 előtt
1858 előtt
1858 előtt
1858 előtt
1858 előtt
1858 előtt
1858 előtt
1858 előtt
1858 előtt
1858 előtt
1858 előtt
1858 előtt
1858 előtt
1859
1859

Pereces (Pálinkás völgy)
Pereces (Pálinkás völgy)
Pereces (Pálinkás völgy)
Pereces (Pálinkás völgy)
Pereces (Pálinkás völgy)
Pereces (Pálinkás völgy)
Pereces (Pálinkás völgy)
Új-diósgyőr
Pereces (Pálinkás völgy)
Pereces (Pálinkás völgy)
Pereces (Gyertyánvölgy)
Pereces (Gyertyánvölgy)
Pereces (Gyertyánvölgy)
Pereces (Gyertyánvölgy)
Pereces (Gyertyánvölgy)
Pereces (Gyertyánvölgy)
Új-diósgyőr
Pereces (Pálinkás völgy)
Pereces (Pálinkás völgy)
Pereces (Pálinkás völgy)
Csanyik völgy
Köpüsvölgy
Égés-Köpüsvölgy
Radostyán
Radostyán
Erenyő völgy
Csanyik völgy
Csanyik völgy
Galya patak forrása mellette (Diósgyőr)
Egres, Farka, Sötét völgyek (Diósgyőr)

1810 -22
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Téma, történés
Fazola Frigyes kísérletei a faszén helyetti szénfelhasználásra.
Szénbánya létesítések
Mátyás táró nyitása
Katarina táró nyitása
Alsó Mátyás táró nyitása
Középső Mátyás táró nyitása
Felső Mátyás táró nyitása
Déli Mátyás táró nyitása
Alsó János táró nyitása
Középső János táró nyitása
Felső János táró nyitása
Fanny táró nyitása
A diósgyőr környéki és a Szinva völgyi széntelepek
(Pereces, Csanyik, Lyukó) bányanyitásai
Wiesner táró I. nyitása
Wiesner táró II. nyitása
Wiesner táró III. nyitása
Wiesner táró IV. nyitása
Hunyadi táró nyitása
Ó-Bálint táró (Valentin) nyitása
Bálint táró nyitása
Ferenc József akna nyitása
Prokop táró nyitása
Tamás táró nyitása
Röszner táró nyitása
Scheuchenstuell táró nyitása
Alsó Adriány táró nyitása
Középső Adriány táró nyitása
Felső Adriány táró nyitása
Frigyes táró nyitása
Ferenc József akna nyitása
Alexander táró nyitása
Berta táró nyitása
Irén táró nyitása
Csanyiki I. akna nyitása
Görgey táró nyitása
Borbála (Köpüsvölgyi) táró nyitása
Albrect táró nyitása
Haidinger táró nyitása
Erzsébet akna (Erenyői akna) nyitása
Mihael táró nyitása
Konstans (Csanyikvölgyi) akna nyitása
Röszner, Adriányi tárók.
Albrecht, Haidinger tárók.

Rónaföldi Zoltán: Kronológia. A borsodi és ózdvidéki szénbányászat fontosabb eseményei, évszámai.
Az évszám néhány helyen csak hozzávetőleges értékű, mivel nem igazán lehet a pontos dátumot megállapítani. Ezt adott esetben kérdőjellel jelöltük.
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1859
1859

Csanyik völgy
Köpüs völgy (Diósgyőr)

1859

Csanyik völgy és Pálinkás között

1859
1859
1859

Galya patak forrása mellette (Diósgyőr)
Pereces
Egres, Farka, Sötét völgyek (Diósgyőr)

1859

Csanyik völgy és Pálinkás között

1860

Pálinkás völgy (Diósgyőr)

1861

Pereces

1864

Diósgyőr

1867

Diósgyőr

1868

Diósgyőr

1868

Diósgyőr

1869

Pereces

1869
1870

Pereces
Diósgyőr

1870

Diósgyőr-Pereces

1873
1875

Pereces
Pereces

1882

Diósgyőr

1882
1883
1883

Pereces )Pálinkás völgy)
Varbó
Pereces (Gyertyán völgy)

1885

Pereces

1895
1896
1898
1903
1903

Pereces
Pereces (Gyertyán völgy)
Pereces
Pereces
Pereces

1911

Pereces

1912
1912

Pereces
Pereces

1917

Diósgyőr, Pereces, Baross akna

1918

Somsály, Pereces

1921

Diósgyőr

1924

Pereces

Barbara táró és bányatelek.
„Görgey‖ bánya.
Bertha, Irene, Csanik, Wiesnwr, Hunyadi, Prokop,
Alexander, Valenti, Michael tárók.
Röszner, Adriányi tárók.
Mátyás, Erzsébet, Katalin tárók.
Albrecht, Haidinger tárók.
Bertha, Irene, Csanik, Wiesnwr, Hunyadi, Prokop,
Alexander, Valenti, Michael tárók.
Wiesner táró.
Bányászati lakótelep építése, 66 lakás, munkásszálló.
A diósgyőri vasgyár az ózdival szemben hátrányban van, mert ott már „szénnel finomítják‖ a vasat.
A Diósgyőr környéki bányák munkáslétszáma
hozzávetőleg 50.. Ezt a vasgyár bővítése miatt egykét év alatt 250főre fejlesztették.
A Wiesner, Mátyás, és Erzsébet bányák termelésének felfuttatása a kohászati érdekek miatt.
A Diósgyőr – Pereces 1000 mm nyomtávú vasút
építése.
A Gränzensteini alagút üzembe állítása, 2336 m
hosszával akkor Európában a második leghosszabb
volt! A Perecesi vasúthoz csatlakozott, amely a
szenet, de a személyeket is szállította Diósgyőrbe.
Péch Antal akna nyitása
Bányamunkások sztrájkja.
Megérkezett az első két Wöhlert gőzmozdony az
1000 mm nyomtávú vasúthoz. Különlegesen alacsony építése lehetővé tette a Pereces-Pálinkás
közötti alagútban való közlekedését.
Péch Antal függőleges akna leállt.
Franciska táró bezárása
A Baross függőleges akna építése. Hajtása
Nikolson gőzgépekkel.
Baross függőleges akna nyitása
Széchenyi, Deák, Eötvös nevű bányatelkek.
Felső Adriány táró bezárása.
Fanny, Alsó-, Felső-, Középső- Mátyás, Alsó-,
Felső-János bányák.
Frigyes táró zárása.
Gyertyán völgyi feltárás kezdete
Perecesi Új aknák építése
Bányamécs-Dal és Műkedvelő Egylet megalakulása
Bálint táró bezárt.
Gyerekzenekart szerveztek, ebből lett a későbbi
híres perecesi bányászzenekar.
Szent István (Új) táró nyitása
Gyertyán völgyi feltárások befejezése.
Sztrájk, katonai fellépés, mintegy 500 munkást
hívtak be katonai szolgálatra.
Az első bányász szakszervezet Ózdvidéken és Borsodban. Somsályon sztrájk, majd csendőrsortűz, két
halott, húsz sebesült.
Vécsey Béla, Diósgyőri Szénbánya Rt, Márta bánya
indítása
Új akna bezárt.

264

Rónaföldi Zoltán: Múltba nézek… A borsodi - ózdvidéki ipar- és bányavasutak rövid története

265

1925

Diósgyőr

1929
1930
1933
1933
1933
1934
1938
1938
1938
1939
1940

Miskolc Diósgyőr
Bodó völgy (Diósgyőr)
Bodó völgy (Diósgyőr)
Diósgyőr
Pereces
Diósgyőr
Diósgyőr
Pereces
Csanyik völgy
Diósgyőr
Diósgyőr - Miskolc

1940

Pereces

1940
1940
1940
1943

Pereces
Pereces
Pereces
Diósgyőr

1943

Pereces

1946

Diósgyőr

1947

Diósgyőr

1947

Pereces

1948

Lyukó völgy

1949

Miskolc

1951

Pereces

1951
1954

Miskolc - Erenyő
Lyukó - Pereces

1955-65

Kelet-Borsod

1956
1956
1957

Pereces
Miskolc
Pereces

1960

Miskolc

1962
1964
1964

Lyukó völgy
Miskolc
Miskolc - Erenyő

1964

Lyukó völgy

1966

Miskolc

1967

Diósgyőr

1968
1973

Miskolc
Miskolc - Erenyő

A Baross függőleges akna villamos hajtásúra való
átépítése.
Bodóalja I. akna nyitása
Bodó völgyi bánya nyitása.
Bodó völgyi bánya bezárása.
Bodóalja I. akna bezárt
Bányamécs Egylet zászlószentelés.
Márton I. akna nyitása
A Baross függőleges akna megszűnik.
Szabadtéri színpad megépült.
Baross-Déli-Csanyiki – Új táró nyitása
Márton I. akna nyitása
A Finkey táró elkészült.
Bányamentő csapat 10 fővel, 10 darab Drager1924
légzőkészülékkel.
Finkey József I. táró nyitása
Pálinkás I. és II tárók nyitása
Szent István táró bezárt
Pálinkás II táró termelésbe állt.
Mátyás táró nyitása, 1955-től külön táróval tanbánya.
Diósgyőri Szénbányák Nemzeti Vállalat megalakulása.
Márton I. akna bezárása
A perecesi alagútban a vonat műszaki meghibásodása miatt (kisiklás) omlás, 9 halott. Ez a térség
egyik legsúlyosabb balesete.
Pereces – Lyukó alagút építése
A Borsodi Szénbányák vájártanuló képzése elindult, Pereces, Kurityán, Sajószentpéter. Az oktatási
idő 1961-ig két év, utána három év lett.
Pálinkás II. táró építése. (Petőfi Ifjúsági üzem táró,
1955-ig tanbánya.
Az Erenyő i lejtősaknák építésének kezdete.
A Lyukói alagút használaton kívül.
Bányanyitások: Erenyő, Béke akna, Szuhakálló II.
akna, Szeles III. akna, Feketevölgy II. akna, Ormos
VI. akna, Ella I. és Ella II. akna, Edelény III. akna.
Finkey II táró nyitása
Pálinkás I. táró termelésbe állt.
Finkey II. táró bezárt
Széngyalulási kísérletek, Sajószentpéter II. akna,
(Westfália-Löbbe és PL-2), Lyukóbánya, Feketevölgy, Erenyő-Annabánya, Egercsehi. Összességében az eredmények ellenére nem váltak be.
Lyukóbányához kapcsolják a perecesi új aknát.
Pálinkás II. táró kísérleti frontfejtés indítása.
Az erenyői bánya elkezdte a termelést.
Anna bánya megszűnése. Erenyő felől fejtették
tovább a területet.
Pálinkás I. és II tárók egyesítése.
Márta bánya bezárása, a maradék területeket
Erenyő felől fejtették le.
Pálinkás I. és II. tárók bezárása.
Az erenyői bánya bezárása. (1973-75)
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A Gränzenstein alagút
A bányavasút különlegessége volt a Gränzenstein alagút,259 amely mind hosszával,
mind az egyéb méreteivel, adottságaival, egy nagyon kritikus pontja volt ennek a vonalnak.
Nevezhetjük ezeket „áldatlan állapotoknak‖ is, amelyek viszont évtizedekig fennálltak, de
ennek ellenére a vasútvonal működött.
E témának egy külön szakaszt szentelünk, amelyet Kricsfalvi Jenő260 okleveles bányamérnök
visszaemlékezései alapján állítottunk össze. ebből sok minden kiderül, de leginkább azok az
események, erőfeszítések, amelyek e helyet jellemezték.
A Diósgyőri Vasgyáraknak a Garadna – Hámor - völgyből, a Szinva - Pereces-völgy
találkozásánál való elhelyezésénél döntő befolyással bírt az a körülmény, hogy már 1890 táján megkezdett kutatómunka eredményeképpen ismeretessé vált a Diósgyőr, Parasznya, Varbó községekben fekvő hatalmas szénvagyon. Ezen terület megkutatása, majd 1859-ben történt
adományozása, meghatározta az itteni terület feltárását, a tárók nyitását. A Diósgyőri Vasgyár
jelenlegi helyén való építkezések megkezdése előtt, már Perecesen az I. telepen több táróval
folyt a művelés. A szenet szekéren vitték a Garadna – Hámor -völgyében lévő gyárakhoz.
Ugyancsak ez időben a Pálinkás-tetőn, mint vízválasztón túli szénterületen folyt a II. telepen a
Wiesner I-IV, Bálint I., II. tárók művelése és a IV. telepen a Schauchenstusl, Röszner és Adriányi tárók termeltek. Ezen jobb minőségű szénnek a vasgyárakhoz való szállítása céljából
köves utat létesítettek a bányáktól Pálinkás-tetőn át az Égésköpüs-völgyben, melyhez csatlakozott az Ortás-tetőn vezetett köves út a IV. telepet művelő táróktól. Ez az út ma is fellelhető.
Az út vége a mai lillafüredi műúthoz csatlakozott. A szénnek a szállítása tehát igen körülményes és drága volt, mert igen sok szekérfuvart igényelt, másrészt távol volt a vasgyáraktól
minden szénbánya.
A Diósgyőri Vasgyárak átszervezését 1867. évben a pénzügyminisztérium elhatározta. A pénzügyminisztériumban ekkor nevezték ki Péch Antal okleveles bányamérnököt a
bányászati ügyosztály vezetőjéül, miniszteri titkár minőségben. Legnagyobb eréllyel fogott
hozzá az eléggé elhanyagolt bányászat és kohászat rendbe hozásához. Így foglalkozott számtalan problémája mellett a Diósgyőri Vasgyárak átszervezésével és a hozzátartozó bányák
szállítási problémájával. Péch Antal ez irányú munkásságát bizonyítja „A Diósgyőri uradalom kőszén birtokának helyzeti térképe". Ez a térkép 1867. május 26-án kelt és Péch saját
kezű aláírásával van ellátva. A térkép községenként feltünteti az akkor még adományozott
bányatelkeken belül az összes tárók, bányák nyitópontjait. Ez a felvétel képezte az alapját az
altáró telepítésének. Érdekessége még a térképnek, hogy az összes feltáró pontok magasságát
meghatározta, alappontnak pedig a Ferenc József bányatelek nyitópontját veszi, mely a Mis-
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Gränzenstein Gusztáv (1847-1913) bánya és kohómérnök Született Oravicabányán. Ausztriában, Belgiumban
tanulmányozta a vaskohászatot-szénbányászatot, majd a selmecbányai bányászati Akadémiát végezte (1870).
Utána a Pénzügyminisztériumban szolgált. 1881-től az állami Vasgyárak újraszervezése, a vas-és acélbehozatal
korlátozása,
újabb
gyártási
ágak
meghonosítása
körül
szerzett
érdemeket.
1886-ban a veszteséges dohányjövedék átszervezését végezte el és annak igazgatását vette át. 1896 után visszatért
a
pénzügyminisztériumba,
ahol
1905-ig
szolgált
államtitkári
minőségben.
A nevét viselő alagút volt Európában a második leghosszabb, 2336 méteres bánya-alagút.
260
Kricsfalvi Jenő okleveles bányamérnök emlékei alapján
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kolc-Diósgyőr műút mentén van és magassága a műútéval megegyező. Ez időben még bányavasút nincsen.
Ezen felvétel alapján készült el a „Diósgyőri Kőszénbányák" feliratú „Szelvény a tervezett altárna vonala szerint" nevet viselő dokumentum. Ez a szelvény 1868. január 31. keltezéssel és Péch aláírásával van ellátva. A tervezett altárna az Erzsébet-aknától - a perecesi
vasútállomás Vasgyár felöli végétől - indult volna ki és a másik vége a Gyertyán-völgy elején
lett volna. A metszeten feltüntette az akkor üzemben álló tárókat és igyekezett az összes termelést ezen altárna szállításra összpontosítani. A tervezett altárna hossza mintegy 2250 öl,
azaz 4266 m lett volna. Ezen tervezett altárna szelvényrajzán egy későbbi időpontból származó feljegyzés van, mely a széntelepeket igyekszik feltüntetni a vetők ismerete alapján.
Az altárna kivitelezése azonban nem ezen előterv szerint történt, hanem „A Diósgyőri
Kőszénbányák térképe" feliratú vázrajz szerint. Ezen vázlat az altárnát már kihajtás alatt tünteti fel és bár keltezés nincs rajta, de egy 1871-ben készült térkép alapján (amely előre haladottabb állapotot tüntet fel) feltételezhető, hogy 1870-ben készült. A Szelényi kiadványban
közölt 1868-1869. év csak az altárna kihajtásának kezdését jelentheti. Az altárnát 1869-ben
kezdték és rajta 1873-ban indult, kezdetben lóvontatással a szállítás. A térképen már az
altárna perecesi bejárata előtt vasútvonal van bejelölve és ugyancsak vasút a Mátyás-tárókhoz.
Az előbbi 1000 mm nyomközű, míg az utóbbi 540 m-es bányavasút.
A Gränzenstein-altárna kivitelezése, mint látjuk, eltért az eredeti tervektől, ennek okát
abban kell keressük, hogy időközben a Baross függőleges akna megtervezése módosította az
élőtervet. Felmerülhet a kérdés az altárna elnevezésére vonatkozólag is. Mivel már Péch Antal
aláírt terveken is szerepel a Gränzenstein-altárna elnevezés bizonyos, hogy Gränzenstein
Gusztáv érdemeinek akartak áldozni az altárna róla való elnevezésével. Erre vonatkozólag
pontos értesülést szerezni sajnos nem lehet.
Bár nem szorosan a Gränzenstein altárnához tartozik, mégis helyénvaló megemlíteni, hogy
Péch Antal még egy dokumentumot készített, mely „A Diósgyőri Vasgyár bányáinak helyzeti
térképe", 1868. X. 3-án kelt. Ez a térkép a vasgyár szén- és ércbányáit tünteti fel a Diósgyőr –
Vasgyár - perecesi 1000 mm nyomközű bányavasúttal és az alagúttal, de ezen kívül látható
rajta a Rudabányai „Vasércpálya", mely Telekesről indul ki és Kálló-Edelény közötti műútnál
ér véget.
A kivitelezett Gränzenstein-altárna a perecesi oldalról tárószerűen indult és egyidejűleg az elért I. számú Mátyás-telepet is az altárna elején feltárta. Kihajtásánál gyorsítása érdekében a Péch - aknából Pereces felé és Pálinkás irányában további két munkahellyel és
ugyancsak később, a pálinkási oldalról is megindított egy munkahellyel együtt, összesen négy
helyről történt a kihajtása. Így sikerült az elérni, hogy a 2330 m hosszú altáró 1869. évben
teljes hosszban elkészült. A Péch-akna függőleges aknaszállítógéppel volt felszerelve és tulajdonképpen csak az altáró kihajtását célozta, de felhasználták az ottani Mátyás-tárók légaknájaként is. Az altáró kihajtása után ezen aknával felhagytak. A kihajtás során szellőztetés céljára a vázrajzon is feltüntetett négy légakna ismeretes, melyeket azonban később betömedékeltek. Ettől függetlenül az altáró Perecestől számított 960 méterében egy végleges tölgyfakoszorúval biztosított légakna létesült, mely 1948. évben lett megszüntetve és betömedékelve.
A Gränzenstein-altárna egész hosszában az I. és II.számú széntelepek kísérő kőzeteiben lett kihajtva, ahol agyagos márga, homokos agyagos márga, sok helyen azonban laza homok és homokkő volt a kísérő kőzete. A széntelepet csak a perecesi oldalon említett helyen
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ütötte meg (I. Mátyás-telep). Amint a „Pereces - pálinkási alagút hossz-szelvénye" feltünteti
több vetőt harántolt, mely vetők később az alagút fenntartására kellemetlen következményeket
hoztak.
A Gränzenstein - altáró biztosítására vonatkozólag két adatot sikerült szerezni:
1.
Az altáró kihajtását feltüntető térképen a szájnyílás jelölése trapéz szelvényű
táróácsolatra utal.
2.
Az altárna átfalazásakor a bővítés alkalmával a pálinkási oldalon tölgyfa táró
ácsolat maradványokat találtak.
Ezek alapján biztosan állítható, hogy az alagút első kihajtása tölgyfa táróácsolattal
történt. Az altárna ugyanis úgy, mint a Vasgyár-perecesi bányavasúton ló-szállítást terveztek
és vezettek be. A Vasgyár-Pereces közötti szakaszon az 1868-ban lefektetett 1000 mm nyomközű vasúton ugyanis ló-szállítás volt egy évig üzemben és 1870-ben tértek át gőzvontatásra.
Az altárna összelyukasztása után nemcsak az altárnában, hanem annak pálinkási végétől,
1869. évben kiépítik a vasutat a Gyertyán-völgyig, a Scheuchenstuel, Röszner és adriányi
tárókig.
Érdekessége e bányavasútnak az, hogy 1000 mm nyomközű 1 tonna teherbírású faszekrényes
kocsik a tárókba is bementek, helyenként egészen a fejtésekbe és ott töltötték meg azokat
szénnel. Ennek nyoma még igen jól látható volt a Frigyes táróban, amikor a visszahagyott
véd pillér lefejtését 1940 körül végezték.
A Gränzenstein-altárna 1930 méterében egy széndöntő gurító volt kiképezve, melyen
keresztül az altárna szintjénél magasabban fekvő Wiesner-tárók szenét az altárna szintjére
ledöntötték. Ezen gurító az altárnához egy körvágattal csatlakozott. A gurítóból a ledöntött
szenet az 1000 mm nyomközű vasúti kocsiba csapolták. A Wiesner-telepi bányászat megszűntével ez a gurító és az altárna körvágata felhagyásra került.
Az altárna táróácsolatait később átépítették, teherbíróbb szerkezetre. A sínből készült
táróíveket, minden valószínűség szerint, 1870-1882. évek közt cserélték ki. Erre azért volt
szükség, hogy az alagútban is bevezessék a gőzmozdonyos vontatást a lóvontatás helyett. Az
altárna biztosítása ekkor 24 kg/m súlyú, talpával befelé néző sínből, tűzi úton hajlított egy
darabból kiképzett táróívből állt. A táróív koronája mögött félfából, vagy hasított bordafából
készült bélelést alkalmaztak, ezen kívül a sínkorona és talp közötti részen fűrészelt tölgypalló
bélelést, mely egyúttal feszke is volt. Ezen tölgypalló mögötti részt homokkal töltötték ki. A
biztosítószerkezet így belülről teljesen zárt volt. A táróív bütykös papucson állt, mely papucs
viszont hosszirányú talpgerendába volt besüllyesztve és hogy az esetleges oldalnyomás ne
mozdítsa el az egész biztosítószerkezetet, a vágányzat talpa alatt feszítéket is alkalmaztak. A
szelvényrajzon a biztosítás módja jól látható. Fel van tüntetve a vízelvezetés módja is, mely a
facsatornából készült vályúval történt.
Az altárnában lévő vasút ágyazata salak, helyenként a homokos részeken mészkőkavics. A felépítmény tölgytalpfákra szegezett 18 kg/m méretű vasúti sín volt.
Mivel az altárnában vonatjárás közben is kellett tartózkodni, javítás, ellenőrzés céljából 50 méterenként sínből készült trapéz szelvényű 1,6 m hosszú süveggerendás és 1,8 m magas búvó fülkék voltak kiképezve. Ezek bélelése is azonos volt az altárónál leírtakkal.
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Az említett szellőztető légakna 38 m mély volt, tölgyfakoszorúkkal és mögötte pallóval bélelve, járás céljára létrával felszerelve. Az aknán 600 m3/perc teljesítményű szellőztető
volt felszerelve, mely a gőzmozdonyok füstjét volt hivatva az altárnából kiszívni.
Az altárnát eredetileg teljesen egyenesnek tervezték, amit a kihajtása alatt igyekeztek
is betartani. A lyukasztó mérés minden valószínűség szerint kompaszméréssel történt, és igen
eredményesnek mondható. Nagyobb eltérés mutatkozott az altárna pálinkási oldalánál, ahol
hozzávetőleg fél szelvény eltolódás volt az irányból (1100 mm) mint maximum. A talpszint
nem volt egyenletesen kiképezve, hanem hullámzásokat mutatott. Ennek oka valószínűleg a
kihajtásból származott, de a fenntartása is gondot okozott, mert helyenként a talp kissé duzzadt, máshol pedig a homokos részen a biztosítás, süllyedést mutatott. A perecesi oldalon a
+220.560 m tengerszint feletti méterről indult ki az altárna és 1400 m-nél éri el a legmagasabb
nívót +223.616 m-t. Onnan esik a +222.656 m magasságban lévő pálinkási oldalig. Ennek
megfelelően a fakadó vizek is két irányban nyertek elvezetést.
Az altárna lejtésviszonyai azonban a többszöri átépítés, vasútjavítás, ágyazat csere következtében változást mutattak és a szűkszelvényű altárnában teknő is képződött, azt megszűntetni nem lehetett, mert a vasút megemelése az altárna biztosításának alacsony volta miatt
nem volt lehetséges. Így például a perecesi oldaltól számított 150 m-ben alacsonyabb volt a
szint, mint a táró szájnyílásánál. 1940. május 30-án oly nagymértékű felhőszakadás volt a
perecesi völgyben, hogy az egész perecesi állomást közel 0,5 m magas víz borította. Az
altárna fakadó vizének elvezetésére szolgáló vízárok nem tudta a nagymennyiségű csapadékvizet elvezetni és a víz az altárnába 450 m-ig hatolt be. Az említett 150 m-ben 0,6 m magas
volt a vízállás a sín koronája felett. A Baross-aknáról Perecesre jövő gőzmozdonnyal vontatott
vonat tűzterét elérte a víz és azt a kazán alatt kioltotta. Különösebb baj nem történt, mert a
mozgó szerelvényt a maradék gőzzel sikerült kivontatni.
Ezen esemény késztette arra a Baross-aknai üzemvezetőséget, hogy a perecesi állomás
és altárna közötti vízárkot mintegy 80 cm-rel mélyítse, hogy így felhőszakadás esetén is a
vizet el lehessen vezetni az altárnából. Sajnos e mélyítés magával vonta azt is, hogy a Pereces-patak medrét is az újaknai vasúti hídtól süllyeszteni kellett és közben két közúti hidat kellett vasbetonból létesíteni. Ezen intézkedésekkel azonban minden további felhőszakadás vize
levezethetővé vált anélkül, hogy az altárna forgalmát veszélyeztetné.
Az altárnában közlekedő járműnek.
Az altárnában annak létesítése után fából készült 1 tonnás, később 2 tonnás raksúlyú
vasúti kocsiban történt a szénszállítást, lóvontatással. Az altárna szállítását 1882-ben gőzüzemre való áttéréskor Wöhlert-gyártmányú 110 LE-s különleges alacsony építésű 4261 darab
mozdonnyal bonyolították le, mely eltéróleg a többi gőzüzemű mozdonytól sátorral eredetileg
ellátva nem volt. Sátort csak az 1920-as években szereltek rá. A gőzüzemre való áttérés után
1898-ban 40 db vasúti szénszállító kocsit, 8 db fás kocsit és 16 db alagúti személykocsit szereztek be. Ezek a kocsik már úgy készültek, hogy az altárna űrszelvényét maximálisan kihasználják. Ugyanezen kocsi típusok közlekedtek 1957-ig és csak annyiban történt változás,
hogy a 12 személyes férőhelyű személykocsik kiselejtezést nyertek és helyettük 5 db, 40 személyes forgózsámolyos személykocsit helyeztek üzembe. Az altárnában a teher- és személy261
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szállítás nem volt különválasztva, vegyesvonatok járatása megengedett volt. Az 1916-ban
10.810. szám alatt jóváhagyott Forgalmi Utasítás és altárnára vonatkozólag a menetsebességet
18 km/óra helyett 9 km/óra-ra írja elő és az altárnán keresztül személyszállításban szigorú
korlátozást léptet életbe.
Az altárnában a szabványos járművektől eltérően még egy kézzel tolt űrszelvényvizsgáló kocsi is közlekedett naponta egyszeri oda- és visszatolással. Az űrszelvény vizsgáló kocsi
hossza megegyezett az altárnában közlekedő gőzmozdony hosszával és keresztszelvénye is
megegyezett a gőzmozdony sátorszelvényével. Ezen űrszelvény vizsgáló kocsin elül és hátul,
oldalt és fönt rugóval működtetett tapogató karok voltak elhelyezve, melyek, ha az altárna
biztosító íveihez hozzáértek, csengő jelzést adtak. Ilyen feszes vizsgálatra azért volt szükség,
mert az altárna űrszelvényében a mozdonysátor, illetve a közlekedő kocsik szekrénye és az altárna oldalfala között alig volt néhány centiméter szabad távolság. A táróíveknek legkisebb
elmozdulása, vagy a vasútnak a talpduzzadás következtében szintesből való elmozdulása azt
eredményezte, hogy a mozdonysátor vagy a kocsik a biztosító szerkezethez hozzáérnek.
Az altárnában előfordult üzemzavarok, balesetek ismertetése.
A fentiek alapján leírt altárna üzeme nem volt veszélytelen, sőt mai szemmel nézve
kimondottan kockázatos volt. Egyrészt a gőzmozdony által termelt füst az altárnában tartózkodó emberekre nézve veszélyt jelentett, másrészt a szűk szelvény miatt az esetleg bent tartózkodó és búvófülkében megbújni nem tudó dolgozók elgázolás veszélyének voltak kitéve.
Egy esetleges mozdony-meghibásodás vagy karambol esetén a mentési munka is nehezen
indulhatott meg, sőt a korábbi mentőszolgálat hiánya miatt nemcsak az altárnában utazók,
hanem a mentők is veszélyben forogtak.
A mozdony sátorából és a mély kocsikból a kijutás nem volt biztosítva a szűk űrszelvény miatt. A személykocsiból nem lehetett veszély esetén jelzést adni a mozdonyvezetőnek.
A személykocsi kisiklásáról nem tudott a mozdonyvezető meggyőződni s előfordult, hogy
ilyen leesett kocsit végighúzott az altárnán. Vonatszakadás alkalmával a bennmaradt szerelvény kihúzásakor a személyzet füstmérgezést szenvedett.
Az altárnában a balesetek nyilvántartása óta 1919. október 22-én következett be tömeges baleset. Baross-aknáról Pereces felé közlekedő nagy terhelésű vegyesvonat mozdonya
nem tudta a szerelvényt az altárnából kihúzni, a mozdonyt lekapcsolták és a szerelvény az
altárna közepe táján bennmaradt, sűrű füstben. A mozdony, kezelés után visszament és a szerelvényt kihúzta az altárnából. A közel 60 fő utas súlyos eszméletlenséggel járó gázmérgezést
szenvedett és egy asszony ennek következtében meghalt.
Valószínű e baleset vizsgálatának következtében a Diósgyőr-Vasgyár igazgatósága 1923-ban
ígéretet tett, hogy az altáró füstmentesítésének kérdésével foglalkozni fog, azonban a következő balesetig a kérdésben semmi nem történt.
1939. március 15-én 14 óra 30 perckor a Baross-aknáról elinduló személyvonat elütötte az altárnai két vonalőrt, kiknek nem volt idejük a búvófülkébe elbújni és mindketten sérülésükben azonnal meghaltak. Ekkor a vizsgálat megállapította, hogy az altárna szűk keresztszelvényű, a gőzüzem a tökéletlen szellőztetés miatt veszélyes, gázmérgezéseket okozhat.
Feltehetően e balesetet is gázmérgezés előzte meg és intézkedés történt a gyenge szellőztetés
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megjavítására, valamint a füstmentes üzem bevezetésére. Ugyancsak intézkedett, a rendelkezés a személyszállító kocsik kivilágítására, az altárnában dolgozók hangjelző berendezéssel
való figyelmeztetésére, a búvófülkék kivilágítására nézve is.
Ezen intézkedések hatására létesült a pálinkási oldalon beépített nagyteljesítményű szellőztető berendezés. Az altárnában pedig a búvófülkék kivilágítást nyertek és Bosch kürtöket
szereltek fel, mellyel a vonat behaladását az altárnába, az ott dolgozók részére a tárnaőrök
előre jelezték. Bár a vizsgálat megállapítja, hogy az altárna szelvénye szűk, mégsem történt
intézkedés a szűk szelvény megváltoztatására nézve.
1941. március 17-én 16 óra 15 perckor Perecesről Pálinkás felé haladt egy külön gépvonat, mely azonnal visszafordult Pálinkásról. Ugyancsak szolgálatot teljesítő két vonalőr
közül az egyiket a mozdony elütötte. Mivel a különvonat csak mozdonyból állt, azonnal meg
tudott állni és a balesetet szenvedett vonalőr zúzódásokon kívül életveszélyes sérülést nem
szenvedett. Ezen újabb baleset következtében a hatóság ismételten előírta a gőzüzem megszüntetését és ekkor a Diósgyőr-Vasgyár igazgatósága 2 db 100 lóerős Diesel-mozdonyt rendelt meg Németországból. Ezek 1944 tavaszán érkeztek meg. A háborús események következtében üzembe venni már nem lehetett, erre csak 1946. évben került sor.262
A Diesel-mozdonyok megrendelése után érkezett meg az altárna új szellőztető berendezése. Ennek felszerelése az altárna pálinkási szakaszának átfalazása után volt csak lehetséges és ezért egy bővített szelvényt kellett kiképezni a szellőztető füstelszívó nyílásainak kiképzése céljából. 1941. évben ezen Schicht-rendszerű szellőztető berendezés beépítésre került
és üzembe helyezték. A szellőztető 1200 m2/perc teljesítményű 30 mm statikai vízoszlop.
nyomású, 720 fordulatú volt. Ezen szellőztető berendezéssel az altárna füsttelenítése 12-16
perc között tökéletesen végrehajtható lett.
Az altárna fenntartása állandó vasárnapi műszakokat igényelt és előfordult az az eset,
hogy egy-egy átépített szakasz rövid 4-5 hónap múlva elmozdult és újbóli átépítése vált szükségessé. Ezért a Baross-aknai üzemvezetőség elhatározta, hogy fokozatos fenntartással az
egész altárnát átépíti a megkezdett űrszelvényre, betonidomkő biztosítással.
Az altárna átfalazása a pálinkási végén kezdték meg. Szélessége 3 m, magassága 3,1 m méretre lett kiképezve, a 0,65 m mély döngölt beton alapon 1,6 m magas 0,25 m vastag betonidomkőből készült függőleges falazaton 1,5 m sugarú, 0,2 m vastag betonidomkő boltozat nyugszik.
1942-1943. években ezen átfalazás folyamatban volt és a pálinkási oldalon 52,5 m a perecesi
oldalon 210 m nyert kiképzést. A MÁVAG központi igazgatósága a további átfalazást megtiltotta és így a továbbfalazása szünetelt. Ebből egyértelmű, hogy az alagút nagy része az eredeti, sínből készült biztosítású maradt és a szelvény is változatlan volt! Ennek nemsokára nagyon súlyos következménye lett!
A háborús események következtében 1944 decemberében a visszavonuló német csapat a
pálinkási oldal falazat utáni részét berobbantotta és e szakasz átépítése majd 2 hetet vett
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igénybe. Ugyanekkor megrongálódott a falazat is, annak repedései csak a későbbi átfalazás
során lettek kijavítva.
A bányák államosítása után 1946. október 15-én a MÁVAG bányák is a MÁSZ Rt.
vezetése alá kerültek és az egész 1000 mm nyomközű vasútvonal bár az államosítás erre módot adott volna, nem a MÁSZ Rt. kezelésébe kerül, hanem a MÁVAG kezelésében maradt.
Mivel az altárnának fenntartását mindenkor a Baross-aknai bányaüzem végezte, az átbővítés
és falazásnak munkáit is a MÁSZ Rt. Borsod Kerületi Bányaigazgatósága terveztette és kivitelezte. Az előtervek készítése során sok tárgyalás folyt arra nézve, hogy a táróíves régi űrszelvény helyett milyen űrszelvényre történjen a végleges átfalazás. Az eddigi falazás ugyanis
kisebb, űrszelvényt adott, mint az 1000 mm nyomtávú jóváhagyott űrszelvény. Az 1000 mm
nyomtávú és az 1435 mm-es nyomtávú vágányűrszelvény között igen kicsiny csak a különbség. Szóba került a tárgyalások során az is, hogy ezen altárnát a normál vasúti vontatás céljára
is alkalmas szelvényben kellene átbővítve falazni, az végleges minden követelményeknek
megfelelő kivitelezést adna. Ez irányban a MÁV igazgatóságát a MÁSZ Rt. központi Igazgatósága megkereste, azonban oly nyilatkozat történt 1947-ben a MÁV részéről, hogy vasútfejlesztési program szempontjából ők ezen altárna átfalazására nézve érdektelenek és semmilyen tervük ezzel kapcsolatban nincs. Ekkor a Tervhivatal döntött e kérdésben és elrendelte,
hogy a már 262,5 m hosszban kifalazott altárna űrszelvényét kell továbbra is irányadónak
tekinteni és az egész 2330 m hossz ezen űrszelvényre kibővítve falazandó ki. Az átfalazáshoz
az összes terveket Kricsfalvi Jenő okleveles bányamérnök készítette el és később a munkálatokat bevezette, valamint személyesen irányította.
Az altárnában egy további tömeges baleset történt 1947. május 2-án, 22 óra 50 perckor, amikor Baross-aknáról egy 13 teherkocsiból és 9 személykocsiból álló vegyesvonat egyik
teherkocsija nyomkarima törés miatt kisiklott. A kisiklott kocsi a sínből készült táróíveket
kiszakította, azok a kocsik közé kerülve a
továbbfutást megakadályozták és azon a
helyen ahol a biztosítás ennek következtében
hiányzott nagymennyiségű homok ömlött be
az utolsó teher és első személykocsira.
Emlékmű a szerencsétlenség
áldozatainak

A személykocsiban 12 dolgozó tartózkodott munkából hazafelé menet, kik
közül csak hármat sikerült megmenteni, míg
kilencen a kocsi betört tetejére zúduló homok súlya miatt csonttöréses és fulladásos halált
szenvedtek. Ezen súlyos vasúti katasztrófa után az altárna üzembiztonsága ismételten vizsgálat alá került és most már a szűk szelvény megszüntetésére is történik intézkedés.
A közlekedési miniszter 71.758/1948. I. 2. számon engedélyezte a tervek szerinti, kivitelezést. Az átépítési munka kezdetben 10 munkahelyen 44 fővel történt, majd 14 munkahe-
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lyen 48 fő telepítéssel folyt. Az átépítési munkákkal járó segédmunkákat meddőürítést, építőanyag rakodást, betonidomkő gyártást további 23 fő végezte. Az engedélyezett falvastagságtól
eltérően szükségessé vált a 390. szelvényben, egy vető után, 5,5 m hosszúságban a boltozatnak is 32 cm-re való megvastagítása, ugyanúgy a 946-954 szelvényben az ott lévő betömedékelt szellőztető akna alatt a falazatnak és boltozatnak 40 cm-re való megvastagítása. Az
1947. évi tömegszerencsétlenség helyén a vetőben és homokos részben az 1116-1124,6 szelvényig a falvastagságot 32 cm-re kellett növelni.
Az alagút átfalazására a munka megkezdése 1948. április hónapban történt és ezt Kricsfalvi
Jenő vezetése alatt 835 m nyert átfalazást. Más irányú beosztása után Husz Jenő, okleveles
bányamérnök folyatta az átfalazási munkálatok irányítását és az 1949. november 30-ra be is
fejezte.
Az átfalazás az altárnában 2/3-os szállítási kapacitás fenntartása mellett, csak az éjjeles műszak harmadban és üzemszüneti napokon történt. A munkákat úgy kellett irányítani, hogy
naponta 23 órától reggel 4 óra 30-ig tartó időt fordították az átépítésre. Ekkor biztonsági vizsgálat következett és a vonatáthaladására az engedélyt a kifogástalan állapot megállapítása után
adta meg a felügyelet. Az átfalazás idején a megengedett menetsebességet 5 km/órában állapították meg.
Az átépítési munkálatok során 150-180, a 664-700 és a 888954 szelvényben az ott települt finom homokréteg helyenként 3 m magasságig is fel volt szakadva. A levált homokréteget az alagút többszöri átépítése során lecsapolták és felette üreg keletkezett. Az átépítés
után ezen üreget a falazat fölött 1 m-t meghaladó magasságig homokkal töltötték ki. Az egész
átbővítés és falazási munkák kivitelezése során a forgalomba fennakadás nem volt, ezzel kapcsolatban baleset nem fordult elő.
Igen félő volt az, hogy a bővített szakaszban a személykocsiból, ha valaki a fejét kidugja és az
a szűk szelvény határához ér, a szűk helyen a vasív a fejét levágja. Ezért külön oktatás történt
e balesetek elkerülése érdekében és a dolgozók fegyelmezettségén múlt, hogy ilyen baleset
nem következett be.
A munkákat az jellemezte még, hogy anyagkészletezésre az altárnában hely nem volt. A kiszolgálás egy anyagvonattal történt, melynek egyik részlege a szükséges ideiglenes biztosító,
falazó és egyéb anyagot szállította be, más része pedig a bővítésből kikerült anyagot fogadta
be és szállította ki. A szerelvény a 14 munkahely munkafázisának megfelelően lett minden
munkakezdés előtt összeállítva, ami állandó gondos vezetést és irányítást igényelt.
A Gränzenstein-altárna az átbővítés és átfalazás után elvesztette altárna jellegét és mint Pereces - Pálinkás - Baross-akna közötti alagút szerepelt ezután. Az átépítés előirányzott költsége
a vasúti alépítmény cseréjével, vízelvezető csatorna beépítésével 4.834.593,70 Ft-ban volt
megállapítva. A tényleges költségek 3.428.693,41 Ft-ot tettek ki, melyben a vasút alépítmény
cseréje és a vízcsorga építése nem volt benne. Ezek csak a későbbi időben lettek külön költséggel, már a Lenin Kohászati Művek kezelésében kivitelezve.
A Gränzenstein-altárna mint Pereces - pálinkási alagút, Baross-akna - Pálinkás I., IL,
Finkey-táró szenének szállítására szolgált ezek után, valamint a perecesi lakótelep dolgozóit
vitte az ott közlekedő személyvonat az aknához és vissza.
Visszatekintve az altárna közel 100 éves múltjára meg kell állapítanunk azt, hogy Péch
Antal tervezése és elgondolása helyes és célravezető volt. Megoldotta a Parasznyai völgyben
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fekvő bányák legolcsóbb szénszállítását a vasgyárak felé és bár az altárna sok fenntartást és az
utolsó időben teljes átfalazást kívánt, mégis a szén- és személyszállítást tekintve a legolcsóbb,
műszakilag a legjobb megoldást nyújtotta.
Az alagút sorsa a perecesi és a Baross-aknai szénbányászattal együtt alakult, tehát
amikor itt a széntermelés véget ért, az alagútnak sem maradt már létjogosultsága.
Jelenleg az ún. "pálinkási – Baross aknai" vége betonnal van tömedékelve. Az egykori perecesi bejáratot pedig feltöltötték szeméttel és földdel. Egykori szellőztetőrendszerét megsemmisítették, gépészeti egységeit elhordták.
A forgalom a Vasgyár Szabadságrendező - Erenyő Pereces - Pálinkás – Baross-akna
viszonylatban, a hetvenes évek
elején szűnt meg, véglegesen.
Az alagút Baross-aknai oldala,
részben már feltöltve

Az alagút egykori perecesi bejárattól jobbra található az
általános iskola épülete. Az út
mellett egy darabon megvan a
rámpa egy részének vaskorlátja
is. Közvetlenül a tárnabejárat
vélhető síkjában hozzávetőleg 10-15 méterrel volt mélyebben a terepszint a mainál.

Az alagút perecesi oldala, már feltöltve
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A perecesi vasútállomás épülete ma

A lyukói alagút története
A második világháború után a diósgyőri vasmű termelése felfutott, szénigénye rohamosan nőtt. Az üzemeltetéséhez szükséges szenet egy 1000 mm-es nyomtávolságú iparvasút
szállította, egyik vonala Baross aknáról Perecesen keresztül, a másik Lyukóbányáról az
Erenyő völgyben vezetve érte el a gyárat.
A szállítás felgyorsítása
érdekében tervek születtek a vasgyár-Pereces vonal kétvágányosra való átépítésről és villamosításáról, valamint Pereces és
Lyukóbánya között egy új alagút
kihajtásáról.
Pereces, balra a Gränzenstein, jobbra
a lyukói alagút bejárata263

Gräenzenstein alagút meglévő kapuzata mellől indult a lyukói alagút (jobbra) - nagyobb méretekkel, már villamos von263
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tatásra tervezve. Az alagút célja a lyukói bánya és a tervezett radostyáni bánya termelvényeinek kerülő nélküli leszállítása, valamint a Perecesen lakó lyukói bányászok közvetlen utaztatása volt. Terveit a Bányászati Tervező Intézet készítette el.
Az alagút építését az Észak-magyarországi Bányászati Aknamélyítő Vállalat 1951-ben
a két végpontról kezdte meg. Űrszelvényét a Gräenzenstein alagút üzemeltetési problémáiból
okulva nagyobbra és villamos vontatásra alkalmasnak tervezték. Az alagút tervezése során
számos tényezőt figyelmen kívül hagytak, a kivitelezése komoly hiányosságokkal zajlott, az
összelyukasztásakor másfél méteres áttörési hiba adódott. Az építés közben egy ízben homokbetörés történt, egy halálos áldozattal.
Az alagút teljes hossza 1847,91 méteres, szélessége 3700 mm (az ívekben 3900 mm),
magassága a sínkorona és a zárókő között 3800 mm volt. Vonalvezetését tekintve a meg lévő Gräenzenstein alagút kapuzata mellől egy 101,7 méter hosszú, 125 méter sugarú jobbos
ívvel indult, majd 1603,4 métert egyenes irányban haladt, végül egy 82,7 méter hosszú, 120
méter sugarú ívvel érte el Lyukóbányát, lejtése Pereces irányában 13,5 ezrelékes. A fenékboltozat nélküli alagút falazata zömében cementhabarcsba rakott beton idomkő, két rövidebb
szakaszon tégla. Az oldalfalakban 100 méterenként búvófülkék épültek. Az alagútban a vasúti
felépítmény 77 cm távolságra elhelyezett fa aljakra csavarozott 34,5 kg/m súlyú sínekből állt,
a tengelynyomást 8,5 tonnára, a maximális sebességet 25 km/órára engedélyezték.
A két év alatt elkészült alagutat 1953. április 15 -én vette át a Borsodi Szénbányászati
Tröszt. 1955-ben a MÁV az alagutat üzemeltetésre átvette, a tulajdonjogi átvételt a műszaki
hiányosságok miatt megtagadta.
Pereces és Lyukóbánya
között a napi szállítási teljesítményt 2500 tonnányira tervezték, de ténylegesen csak napi
400 tonna körüli szénszállítás
volt,
az
üzem
zömét
a személyszállítás tette ki.
495.5001. mozdony

A villamosítás elmaradt,
az alagútban a vasútüzem 495-ös
sorozatú gőzmozdonyai közlekedtek, ennek okán a lyukói oldalon szellőztető gépház létesült.
1960-ban az alagút 79-es és 84-es szelvényei között az oldalfalakon repedések keletkeztek, az alagút űrszelvénye torzult. A talajmozgás okaként az alsóbb szinteken zajló fejtési
munkákat jelölték meg, de ezt egyértelműen bizonyítani nem lehetett. Ugyanezen a szakaszon
az alagúttal párhuzamosan vető futott, és szintén ide esett az átlyukasztáskor keletkezett másfél méteres eltérés, melynek kiigazítása a környező kőzet fellazításával járt. Az érintett szakaszon az UVATERV a MÁV bányászati szakértők bevonásával az alagutat megvizsgálta, és
megállapítást nyert, hogy az építés során az oldalfalak mögötti kötelezően előírt beton kitöltés
egyáltalán nem történt meg, a boltozati kövek fugázása helyenként teljesen hiányos. További
állagromlás után 1960. augusztus 14-én a forgalmat az alagútban leállították.
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A következő években rendszeres vizsgálatokat folytattak, 1961 és 1964 között a falazatmozgások csökkentek. 1965-ben merev vasalással ellátott vasbeton bordasor behúzásával
tervezték az alagút megerősítését, de végül gazdaságossági szempontok okán 2700 mm hoszszú, 30 mm átmérőjű kőzetcsavarok beépítésével végezték el a munkát.
1966. szeptember 23-án helyszíni szemle zajlott az alagútban, ennek során megállapították, hogy a megerősítési munkák elkészültek, és folyik a szellőztetőrendszer felújítása,
melynek elkészülése után, a forgalom az alagútban ismét felvehető lesz.
A forgalom megindulásának tényével, ezzel szemben egyetlen iratban sem találkozni.
A vasútra háruló szállítási igények ekkor már fokozatosan csökkentek. A vasgyár pakura és
földgáztüzelésre állt át, a lyukói szenet kötélpályás szállítással a berentei erőműbe szállították.
Az 1000 mm-es hálózat üzemének leállítása 1971. január elsején történik meg, irataiból kitűnik, hogy a lyukói alagútban a síneket már korábban felbontották és a szellőztető
rendszert is felszámolták.
Az alagút perecesi végpontját feltöltötték, az egykori bejárat felett emlékmű épült, a
lyukói végpontján egy szakaszt óvóhelyként hasznosították, ennek végleges tömedékelése
napjainkban fejeződik be.264

„1924. augusztus 23.
Szerdán éjszaka a perecesi kisvonat a vasgyár és Diósgyőr között lévő őrház közelében
elgázolt egy embert. A szerencsétlent a mozdony teljesen szétdarabolta. A hullán talált ruhafoszlányokról és cipőről Majercsik Győző 20 éves vasgyári öntőt ismerték fel.
1928. szeptember 25.
Kedden délután a diósgyőri vasgyár bányatelepén Hubai Hihály huszonhárom éves
munkás a bányavasút két csilléje közé került. A csillék a fiatal bányamunkás testét rettenetesen összeroncsolták és mire kórházba szállították meghalt A megindított vizsgálat szerint a
szerencsétlenségért senkit sem terhel felelősség.
1933. szeptember 16.
A Miskolc közelében fekvő Lyukóvölgyben a napokban új szénmezőt tártak fel , amely
az eddiginél jóval magasabb kalóriájú szenet tartalmaz A szénmező a. diósgyőri vasgyártól
alig fél kilométernyire, északra fekszik és egészen a miskolci Szent Anna templomig elhúzódó
területet ölel fel. Az új szénbanyában 3500-3800 kalóriás szenet bányásznak.
1934. április 18.
Pereces községben a Baross aknai szénbányában Faggyas Pál bányász két társával,
Kovács Jánossal és Nagy Mihállyal támasztófalat ácsolt. A mikor a támasztófalat be akarták
helyezni, fejük felett nagyobb mennyiségű f öld. szakadt l e, amely Faggyast teljesen maga alá
temette, Kovácsot és Nagyot pedig földre terítette. A bányászok azonnal segítségére siettek a
szerencsétlenül jártaknak, Kovácsot és Nagy Mihályt sikerült is kimenteni, Faggyas Pálra
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azonban csak negyed óra múlva bukkantak rá, de ekkor már halott volt. A szerencsétlenség
ügyében megindult a vizsgálat.
1939. március 11.
A diósgyőr-pereoesi iparvasút töltésén összezúzott fejjel holtan találták Horvát Gáborné 65 éves ongai koldust. A csendőri nyomozás megállapítása szerint vagy a kisvasút gázolta el a rövidlátó asszonyt, vagy pedig bűntény áldozat a lett és csak megtévesztés céljából
tették holttestét a sínre. Az ügyészség utasítására a holtteste felboncolják, a csendőrség pedig
tovább folytatja a nyomozást.
1939. március 17.
Megdöbbentő szerencsétlenség történt Pereces és Baross akna között a bánya alagútjában, ahol Virág Károly és Egerszegi Pál munkás tisztogatta az alagutat. A csendőri nyomozás megállapítása szerint egyikük a füsttől rosszul lett, mire a másik be akarta vinni az alagútban ötven méterenként kivágott mélyedésbe, de közben nem vette észre, hogy a bányavonat
közeledik. A vonat mindkettőt a falhoz szorította és valósággal felgöngyölte. A helyszínen
meghalt mind a kettő.
1946. január 22.
A borsodi szénmedence dolgozói, bár súlyos nehézségekkel küzdenek, állandóan fokozzák a termelést. A Pereses – lyukói bánya elérte a száz százalékos békebeli termelést. Ennél a bányánál figyelembe kell venni, hogy kevés a munkahely, átlagosan csak 80 centiméteres a szénréteg, és a szállítási viszonyok is igen kedvezőtlenek.
Emelkedett a széntermelés a MÁVAG bányáiban is. Ormos puszta bányász munkássága az elmúlt hónap alatt közel kétszeresére emelte a termelést, ami így ma már eléri a napi 35
vagont. Hozzájárul itt a termelés fokozásához az is, hogy az utolsó hetekben a vasgyári munkásság mintegy százfőnyi csoportja vállalt ebben a bányában bányamunkát. Albert – telep
napi teljesítménye ma eléri a 45 vagont, amely a béketermelés 60 százalékát jelenti. A Barossakna napi teljesítménye most körülbelül 40 vagon, szemben az egy hónappal ezelőtti 24 vagon
termeléssel. Királd bánya napi termelése az 1940. évi termelés 80 százalékát érte el.
Ezeken a teljesítményeken felül az Albert-telepi és a rudabányai bányászok elhatározták, hogy vasárnap, ingyenes rohammunkával termelnek szenet a miskolci gyermekmenhely
részére.
1946. november 9.
Miskolc is sikeres küzdelme a munkanélküliség ellen.
Az iparügyi minisztériumhoz érkezett jelentések szerint a nagyméretű miskolci munkanélküliség az utóbbi hetekben igen jelentősen csökkent, különösen az építőipari munkásság
soraiban, mert a diósgyőr vasgyári építkezések igen sok új munkaerőt vettek igénybe.
A Miskolc melletti lyukó-völgyi és perecesi szénbányák is hétről hétre állítanak be új
munkaerőket. A napokban nagyszabású közmunka indul meg Tiszabábolnán, ahol 2 000 munkáskezet foglalkoztatnak majd. Borsod megye egész területéről ide irányítják majd a munkanélkülieket, akik körülbelül 3 évi időtartamra találhatnak itt állandó munkát. A szakszervezetekben egyébként most állítják össze az összes miskolci üzemek adatait, s ha valamelyik válla-
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latnál kevesebb a munkaerő, mint 1938-ban volt, felszólítják az üzemet, egészítse ki a munkások számát.
1947. május 3.
Bányaszerencsétlenség kilenc halottal.
Szombaton délelőtt a tízórás munkás váltásnál Pereces bányatelepen halálos végű szerencsétlenség történt. Egy 2000 méter hosszú alagútban szénnel és munkásokkal megrakott
vasúti kocsisor nekiütközött az alagút vas tartóoszlopainak, ennek következtében az oszlopok
egy része elhajlott, más részük pedig összetört. Az összeütközés következtében az alagút homoktetőzete beomlott és a munkásokkal zsúfolt kocsisorra zuhant. A kocsiban 12 bányász ült.
Közülük kilenc meghalt, a másik három munkást pedig a segítségükre siető bányászok szabadították ki. Az áldozatok közül hat perecesi a többi más vidékről való.
A szerencsétlenség ügyében a hatósági vizsgálat azonnal megindult.
A Magyar Állami Szénbányák (MÁSZ) sajtóosztálya közli:
Május 2-án éjjel 10 perccel 11 óra előtt a Baross aknáról Pereces felé haladó, a diósgyőri MÁVAG kezelésében és felügyelete alatt álló iparvasút vegyes vonatát, amely munkásokat is szállított Perecesre, a Baross aknai alagútban szerencsétlenség érte. A mozdony jelenleg még ismeretlen okból a biztosító vasíveket kiszakította és ez által az alagútban beomlás
történt. A beomlott homok a szénnel telt teherkocsik mögé csatolt két személyszállító kocsit
betemette, az első személykocsi tetejét beszakította és ennek következtében 9 bányamunkás
életét vesztette.
A perecesi Baross aknai üzemvezetőség a mentési munkálatokat azonnal megkezdte és
a baleset helyszínére azonnal kiszállt a miskolci bányakapitányság vezetősége is. A mentőcsapatok hősies munkájának következtében éjjel 12 órára sikerült 3 munkást élve kimenteni, további áldozatos munka után a második kocsiban tartózkodó munkásokat is megmentették, de
minden fizikai és műszaki erő igénybevétele ellenére sem sikerült megmenteni azt a 9 munkást, akik az első kocsiban utaztak. A 9 munkás közül az eddigi megállapítás szerint egy felvigyázó, egy vájár és 6 bányamunkás vesztette életét.
Az iparügyi minisztérium és a MÁSZ igazgatósága gondoskodott arról, hogy a szerencsétlenül járt bányászok hozzátartozói gyorssegélyben részesítse, a kormány pedig Bán Antal
iparügyi miniszter előterjesztésére 25 000 forint támogatást szavazott meg.
A temetés időpontja még nincs megállapítva.
1947. május 7.
A péntek éjjel történt perecesi bányaszerencsétlenség ügyében erőteljesen folyik a
vizsgálat. A beomlott alagútrészt már teljesen helyreállították és a próbautat is megtették.
Miskolc város tanácsa kedden elhatározta, hogy a perecesi bányaszerencsétlenség áldozatainak hátramaratottai részére nagyobb élelmiszer- és pénzadományt juttat.‖265
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A perecesi külszíni bányáavasútról már korábban megemlékeztünk. Van azonban az
itteni Új aknának egy különlegessége, mégpedig, hogy itt létesült az első földalatti villamosított bányavasút hazánkban. Mindez Kandó Kálmán és a Ganz munkásságához kötődik.
A perecesi bányászat megteremtője és fejlesztője Joós István bányamérnök volt. Későbbi kiemelkedő utódja Hibbey Hosztják Albert bányamérnök lett, aki kormányfőtanácsosként fejezte be pályafutását. Az ő nevéhez fűződik a későbbi bányanyitások során az első keszonos aknamélyítés, a tübbinges biztosítás, valamint az 1901-ben - az országban először bevezetett földalatti villamos mozdonyos szállítás is. 1909-re már 7 darab villamos bányamozdony dolgozott a földalatti szállítóvágatokban.
A Diósgyőr - Pereces központú bányák termelése a XIX. század végén már 100 000 tonna/év,
1910-ben már 300 000 t/év, 1914-ben pedig már 400 000 t/év volt. Főleg a Martin acélgyártási eljárás bevezetése után nőtt meg a szénigény jelentősen. A területen egyre több bányát nyitottak, ahogy azt a gazdaságos bányaművelés követelte.269
Kandó Kálmán a hazai villamosgépek tervezése, gyártása terén legalább akkora munkát végzett, mint ezek gyakorlati alkalmazásának elterjesztésében. A többfázisú indukciós
motorokban rejlő technikai lehetőséget felismerve, ezek alkalmazásainak egyike volt a vasúti
villamos mozdonyok tervezése, és legyártása, amely gazdaságos, nagyteljesítményű vontatást
tett lehetővé.
A Ganz és a Kandó féle mozdonygyártás kezdete az 1890-es évek elejére tehető, ekkor
jelenik meg a vasúti technikában a villamos vontatás, ekkor még jellemzően a bányavasutaknál. A Ganz gyár első villamos vasútja is bányavasút volt: a Bleiberger Bergwerks Union 270
(Ausztria) rudolf - aknai altárójában villamosítják a 430 mm-es nyomtávú bányavasutat, 220
voltos tápfeszültséggel. A mindössze 900 méter hosszú pályával rendelkező bányavasút említése azért fontos, mert itt létesült a Ganz első villamos vontatással üzemelő vasútja.271
Egy 6 LE teljesítményű, egyenáramú bányamozdony volt a Ganz gyár első villamos járműve,
melyet 1892-ben gyártottak.
Kandó Kálmán azonban ez után már kezdeményezte a háromfázisú aszinkronmotorok alkalmazását vasúti vontatási célokra. Ezt mind a nagyvasúti vonalakra, mind bányavasutakra kidolgozta.
A Kandó által kidolgozott háromfázisú, kis teljesítményű vontatási rendszer eredményeire természetesen felfigyeltek a bányászatban is. A villamos vontatás jó hatásfokkal, nagyon eredményesen volt alkalmazható már a kezdeti időkben is, a szállítási feladatok megoldására. Mind a külszínen, mind a mélyben építették e vasutakat. Kandóék a bányászati körülményekre alkalmas villamos mozdonyokat terveztek. Főleg a mélyszinti bányaterekben, alagutakban volt ennek nagy jelentősége, mert nem szennyezte a bányalevegőt.
A Magyar Királyi Állami Vasgyárak a XIX. század végén jelentős fejlesztéseket végzett és nagymértékben támaszkodott a saját érc- és szénbányáira. Ezeket a legkorszerűbb
technikai eszközökkel, technológiai eljárásokkal igyekezett felszerlni. Ennek eredménye volt,
hogy 1900-ban a villamosított bányavasutak irányába fordultak.
269

Rónaföldi Zoltán: Kronológia. A borsodi és ózdvidéki szénbányászat fontosabb évszámai és eseményei
Ólom és cink bányászata folyt Közép és Alsó Karintiában.
271
Abelovszky Tamás: A Ganz-gyár nagyvasúti vontatójármű-gyártásának története. A gyár exportszállításai a
(kül)politikai rezsimváltások tükrében
270
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A Kandó féle bányavasutak közül az elsők a Magyar Királyi Állami Vasgyárak megrendelésére készültek.
Az egyik a vajdahunyadi kohóművéhez tartozó, gyalári vasércbánya, külszíni bányavasútja
volt. A gyalári vasút 1,4 km hosszú volt, 633 mm nyomtávval, és nagyobbrészt alagútban
futott. 1901. május 6-án indult a vasút. Az energiát vízi erőműből nyerték. A mozdonyok 42
Hz, 300 V adatokkal rendelkeztek. A pályán két 14,7 kW-os és egy 7,3 kW-os mozdony dolgozott. A nagyobb mozdonyok 40 darab, egyenként 1,1 tonna rakott csillét vontattak, a kisebb
pedig ennek a felét. A sebesség 12 km/h volt. Építettek még egy mozdonyt, amely 8,85 kW
teljesítménnyel bírt. Ez az 1900. évi párizsi világkiállításon is bemutatásra került.

Vajdahunyad – Gyalár vasércbánya. Ganz 8,85 kW, háromfázisú
bányamozdony,
300 V/42 Hz272

Külföldön, Franciaországban
épült, a Compagnies des
Mines d’Antracites de la Mur
társaság, La Motte d’Aveillans szénbányájában a Kandó féle bányavasút. Két mozdonyt készítettek, ezekbe TF 25-ös motort építettek be. 29,4
kW teljesítménnyel bírtak és 180 V feszültségen
dolgoztak. A vasút 785 mm nyomtávú volt. A
mozdony 40 csillét - amelyek 500 kg tömegűek
lehettek - 15 km/h sebességgel tudott vontatni,
akár 16 ‰-es pályán is. Ez a vasút 1902 elején
kezdett működni.
La Motte d’Aveillans bányavasút, háromfázisú,
Ganz mozdonya, 29,4 kW273

Ezzel egyidőben tervezték és építették meg
a villamosított bányavasutat a perecesi szénbányában.
A diósgyőri vasgyár szintén rendelkezett szénbányákkal is. A szénbányák nagyrészt Diósgyőr környékén voltak. A gyár egyre nagyobb szénigényének kielégítésére 1898-tól Perecesen nagymértékű
bányászati feltárások és fejlesztések indultak meg. Ez volt a Pereces Új ikerakna. A Magyar
Királyi Állami Vasgyárak a bányát korszerű gépekkel, berendezésekkel akarta felszerelni. A
vízemelést már gőzmeghajtású szivattyúkkal végezték. Egyes bányatereket villamos világítás272
273

Fojtán István: Kandó mozdonyok
Fojtán István: Kandó mozdonyok
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sal láttak el. A keszonos aknamélyítéssel is kísérleteztek. A Magyar Királyi Állami Vasgyárak
Diósgyőri Vasgyárának perecesi bányájában, a legfelső fejtési szinten épült meg ennek a villamos bányavasútnak az első szakasza. Ez volt az első hazai bányavasút, amelyben, földalatti
bányatérben villamos vontatást alkalmaztak.
1901. december 10-én indult meg itt a villamos bányavasúti szolgálat. Egy 500 V-os, 7,4 kW
teljesítményű mozdonyt alkalmaztak először. Ez TF 8274 Ganz motorral volt felszerelve és
függőleges tengelyelrendezéssel építették be. A mozdony 20 darab, 800 kg rakott tömegű
vonatot tudott vontatni, 7,2 km/h sebességgel, 3 ‰ –es pályán. A vasút 540 mm nyomtávú
volt. Később 1905-ben a II. majd 1907-ben és 1909-ben a III. és IV. szinteken is engedélyezte
a bányakapitányság a villamos bányavasutat. A teljes vágányhossz ekkor már 3 km volt.
1903-ban újabb két ilyen mozdony állt szolgálatba. 1909-re a mozdonyok száma már hét, tehát a vasút beváltotta a hozzá fűzött
reményeket.275
A bánya már 1905-ben 100 et/év, majd
1910-ben már 162 et/év mennyiséget
termelt, aztán már stabilan évi 150 et
szenet adott az 1924-es bezárásáig.276
Háromfázisú Ganz bányamozdony,
Pereces Új akna. 277

A képen ábrázolt vasúti szakasz már csak hozzávetőleg 1/6-a az 1901-es állapotnak.
Kandó Kálmán egyébként a perecesi villamos bányavasúton kívül még több szállal is
kötődött a borsodi szénbányászathoz.278 Sajószentpéter mellett Alacskán 1921-től szénbányát
nyitottak, Alacskai Kőszénbánya és Villamossági Részvénytársaság néven. A bánya termelését nagyrészt vegyipari feldolgozásra szánták, ezért dr. Salgó Imre és cége az Imperiál Rt
szénlepárlót létesített Berentén, ahová a szenet kötélpályán szállították. A szénből lepárlással
kátrányt és számos egyéb anyagot nyertek. A talpfák telítésére készített olajjal az egész MÁV
igényt kielégítették, ráadásul hazai alapanyagból.
Kandó Kálmán Barcika és Sajószentpéter között vízi erőművet terveztetett a Sajóra, melynek
4,4 MW lett volna a teljesítménye.

274

A Ganz „F‖ jelű indukciós motorsorozatát kiegészítő jelzéssel látták el, az építésükre, működésükre való
tekintettel. A „TF‖ motorok a trakciós (vontatási) célú motorok voltak.
275
Rónaföldi Zoltán: Kandó Kálmán és a borsodi szénbányászat http://users.atw.hu/rzterv/konyvek/Kando
Kalman es a borsodi szenbanyaszat.pdf
276
Rónaföldi Zoltán: Kronológia. A borsodi és ózdvidéki szénbányászat fontosabb évszámai és eseményei
http://users.atw.hu/rzterv/konyvek/Kronologia Borsodi es Ozdvideki banyaszat.pdf
277
Fojtán István: Kandó mozdonyok
278
Rónaföldi Zoltán: Kandó Kálmán és a borsodi szénbányászat.
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Kandó 1931-ben bekövetkezett váratlan halála, majd az Imperiál ellen folytatott kíméletlen
üzleti harc mindkét céget teljesen tönkretette.279

Pereces környéki bányák földalatti vasútjai280

Pereces Újakna bányavasút
279
280

Rónaföldi Zoltán: Az „Imperiál ügy‖ http://users.atw.hu/rzterv/konyvek/Az Imperial ugy.pdf
www.kisvasut.hu
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Szarvaskő bányavasútja
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Szarvaskő bányája az Ózdvidéki Szénbányákhoz tartozott, az Egercsehi térségében
levő többi szénbányával együtt.
Év
1920

1921

1922

1926
1967

Téma, történés

Hely
Szarvaskő
(Almár
völgy)
Szarvaskő
(Almár
völgy)
Szarvaskő
(Almár
völgy)
Szarvaskő
(Almár
völgy)
Szarvaskő

Román János Táró és lejtősakna kihajtása.
Érseki Bánya és Ipari Rt Szent-János táró kihajtása.
Érseki Bánya és Ipari Rt, Szent-János tárótól 5,5 km iparvasút épült az Eger-Putnoki
MÁV vonalig. Bányászkolóniát is építettek.
Érseki Bánya és Ipari Rt, Szent-János táró bezárása minden egyéb létesítménnyel.
Gyöngyvirág és Dobó tárók bezárása.

Szarvaskő Bánya külszíni bányavasút281

A kisvasút az Eger – Putnok vasútvonalhoz csatlakozott és erre történt az átrakás is.

281

www.kisvasut.hu térképe alapján
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Név- és tárgymutató

"
"36"", 247
"c" rendszerű felépítmény, 25
"Ledehás", 62

„
„96” szerkezetű mozdony, 50, 54
„Béke város”, 173
„Borsod” folyóirat, 17
„Borsodi víz”, 222
„c” jelű sín, 18
„e” jelű vassín, 17
„Gábor Stollen” bánya, 118
„Görgey” bánya, 264
„Győző”, 206, 208
„Járdánháza”, 51
„Johann Martin Grube”bánya, 216
„Johann Martin Grube”, 193
„Kiserőmű”, 161
„Kurittyaner Stollen” bánya, 118
„Lilla-Grube”, 118
„lóvasút“, 25
„Nádasd”, 39, 51
„Nádasd” nevű mozdony, 51
„Ó-remény” bánya, 118, 141
„Ózd”, 39
„Ózd” nevű mozdony, 51
„Ózdi 7 ” mozdony, 249
„őszirózsás forradalom”, 42
„Porosz lakótelep”, 41
„RIMA”, 37
„Rudolf Cohacht”, 118
„Százhét”, 200
„Szentháromság” bányatelek, 119, 120

0
002 pályaszám, 203
01. pályaszám, 50, 57, 62
02. pályaszám, 50, 62

1
1. pályaszám, 47, 50, 62, 194, 196, 197, 200, 202, 248,
268
1.004, 249
10. pályaszám, 39, 47, 50, 51, 52, 247, 248
1000 mm nyomtáv, 36, 38, 39, 40, 41, 44, 46, 47, 50, 51,
52, 54, 60, 62, 64, 80, 111, 112, 114, 115, 117, 118,

129, 130, 133, 146, 166, 191, 204, 209, 234, 246, 252,
258, 264, 267, 268, 272, 275, 277
1000 mm-es nyomtáv, 36, 50, 112, 114, 118, 166, 238,
246
11. pályaszám, 47, 50, 141
12. pályaszám, 25, 47, 50, 64, 249, 279
14. pályaszám, 47, 200, 211, 244, 249
15. pályaszám, 11, 38, 47, 52, 68, 89, 100, 121, 152, 191,
200, 211, 251
16. pályaszám, 47, 50, 52, 53, 249, 269
1867 es kiegyezés, 108
19. pályaszám, 47, 50, 53, 203
1939, 25
1944. november-december, 102

2
2 tengelyes, 47, 49, 63, 72, 97, 200, 247
2. pályaszám, 197, 203
20. pályaszám, 47, 50, 76, 203
21. pályaszám, 47, 50, 53, 112, 117
211,001, 248
211,004, 249
211,006, 249
211,007, 248
211,008, 248
211,009, 249
211,011, 249
211,012, 248
211.002, 248
211.003, 248
22. pályaszám, 40, 47, 50, 263
23. pályaszám, 248
24. pályaszám, 250
25. pályaszám, 18, 37, 39, 119, 130, 141, 163, 201, 212,
227, 250, 251
26. pályaszám, 59, 119, 141, 200, 209, 244, 251
27. pályaszám, 44, 52, 251
28. pályaszám, 11, 240, 252
286.4001, 247
286.4002., 247
29. pályaszám, 47, 50, 222, 252
292,5001, 247
292,5002, 247
292,5003, 247
292. sorozat, 248
292.5003, 248
293,5001, 247, 248
293,5002, 247, 248
293,5003, 247, 248
293.5001, 249
293.5002, 248

288
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293.5003, 248
294,5001, 247, 249
294,5002, 247
294,5003, 247
294,5004, 247
294,5005, 247
294,5006, 247, 249
294.5003, 249
295,5001, 247

3
3 tengelyes, 47, 49, 50, 200, 202, 247
3. pályaszám, 197, 201, 248
30. pályaszám, 47, 50, 54, 210, 217, 270
31. pályaszám, 23, 111, 130, 156, 250
31. sz. Állami Építőipari Vállalat, 177
311,001, 250
311,005, 249
311,007, 247, 249
311,5007, 249
311.002, 250
311.003, 250
32. pályaszám, 250
32. számú Állami Építőipari Vállalat, 176
36. pályaszám, 47, 50, 54
392,5001, 247, 250
392. mozdony, 250
395,5001, 247, 250
395,5002, 247
395. sorozat, 250
395.5002, 250

4
4 csatlós barnaszén tüzelésű mozdony, 134
4 tengelyes, 47, 247, 248
4. pályaszám, 37, 47, 58, 80, 91, 109, 130, 132, 201, 243,
247, 249
411,001, 252
411,002, 211, 252
411,003, 247
411,004, 247
411,005, 251
411,010, 251
411,012, 251
42. pályaszám, 50
43. pályaszám, 47, 50
485,5001, 247, 251
485,5002, 247
485. sorozat, 251
485.5001, 251
490,081, 200, 206
495,5001, 247, 248, 251
495,5002, 247

495,5003, 247, 248, 251
495,5004, 247, 251
495,5005, 247, 251
495,5006, 247, 251
495. sorozat, 251, 253
495.5001, 251, 252, 276
496,5001, 247, 252
496,5002, 247, 251, 252
496. sorozat, 251
496.5001, 251
498.002., 211
498.004., 211

5
5. pályaszám, 197, 203
500 mm-es nyomtávú gőzüzemű bányavasút, 133

6
6. pályaszám, 47, 198, 200, 201, 249
600 mm-es nyomtáv, 47
600 mm nyomtáv, 146
600 mm nyomtáv, 203, 204
600 mm-es bányavasút, 147

7
7. pályaszám, 47, 50, 51, 197, 200, 201, 248
760 mm nyomtáv, 30, 47, 54, 59, 62, 93, 161, 176, 177,
178, 191, 196, 201, 202, 203, 204, 205, 209
760 mm nyomtávú iparvasútj, 176
79. szerkezetű gőzmozdony, 226

8
8. pályaszám, 32, 37, 39, 47, 50, 51, 197, 200, 201, 207,
251

9
9. pályaszám, 47, 50, 52, 60, 251
99. szerkezetszámú mozdony, 148

A,Á
Ádám bánya, 118, 141, 216
Ádám völgy, 159
Ádám völgyi lejtősakna, 167
Ádámvölgyi Kőszénbánya Kft, 160, 167
Adriányi táró, 263, 264, 266
AEG, akkumulátoros bányamozdony, 139
AES, 185
akkumulátoros bányamozdony, 137
Alacska, 191, 193, 194, 216, 217, 218
Alacska völgy, 191
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alacskai II. akna, 188, 196, 197, 199, 217, 218
alacskai III. akna, 100, 103, 120, 121, 122, 143, 147, 152,
153, 156, 196, 197, 218
Alacskai Kőszénbánya és Villamossági Részvénytársaság,
284
Alacskai Kőszénbánya és Villamossági Rt, 196, 217
Alacskai vonal, 198
Albert – telep, 278
Albert bánya, 78
Albert függőleges akna, 157
Albert I. akna, 122, 123, 148
Albert I. függőleges akna, 121
Albert I. lejtősakna, 123
Albert I. szénbánya, 119
Albert táró, 29, 44, 78, 79
Albert" bánya, 194
Alberttelep, 119, 121, 122, 123, 125, 153, 222
Albert-telep, 114
Albrect táró, 263
Alexander táró, 263
Alfréd akna, 193
Alfréd bánya, 195, 216, 217
Alfréd táró, 88, 89
Alfréd táró., 88
Államkincstár, 118, 119, 141, 153
államosítás, 121, 152, 221, 272
állati erővel vontatott kocsik, 9
állati erővel vontatott szekerek, 10
Almás dűlő, 89
Almás dűlői bánya, 88
Alsó Adriány táró, 263
Alsó János táró, 263
Alsó Mátyás táró, 263
Alsó, és Felső Berta tárók, 41, 45
Alsó-Berta táró, 36, 40
Alsó-Keselyű dűlő, 94
Alsósajó, 25
Alsótelekes, 128
altáró, 121, 134, 135, 136, 266, 267, 268, 270
Andor táró, 89
Andrássy, 25
Andrássy bánya, 131, 132
Andrássy György, 20
Andrássy Gyula, 35
Andrássy II. bánya, 133
Andrássy Manó, 20, 109, 111, 118, 129, 141
angol, 20
Anna bánya, 265
Anna táró, 159, 166
Annabánya, 218, 265
Annavölgy, 225
Antal táró, 119, 152
Antal völgy, 224, 225
Antal-völgy Kőszénbánya Kft, 221, 225
Annyok Károly, 89

Anyok Lajos, 89, 120, 141
Arad - Hegyaljai HÉV, 250
Arad bányatelek, 132
Arló, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 45, 66
Arlói szárnyvonal, 44
arlói táró, 41, 45
Arnold Jung LF. GmbH., Jungental bei Kirchberg, 203
Árpád táró, 159, 166, 216, 217
Ártéri osztályozó, 86
Ártéri rakodó, 80
Augusztus 23 Művek, 62
Autójavító Nemzeti Vállalat, 59

B
B 26 mozdony, 200
B.-A.-Z. Megyei Levéltár, 113
Babelsberg, 50, 63
Baglyos bánya, 188
Bakó György, 45
Bakonycernye, 208
bakonycsernyei bányászati emlékhely, 207
Balatonfenyves, 60, 62
Balatonfenyvesi Gazdasági Vasút, 60
Balázs akna, 159, 196, 217
Balázs I. táró, 197
Balázs II. akna, 217
Balázs lejtősakna, 197
Balázs völgy, 159
Balázsvölgy, 196
Balázs-völgyi bánya, 217
Balinka bánya, 206, 207, 208
Bálint I., II. táró, 266
Bálint táró, 263, 264
Balla László, 29
Bán völgye, 32, 88, 89, 193, 194
Bánberki I. táró, 43
Bánberki V. lejtősakna, 43
Bánfalva, 31, 32, 88, 89, 100, 122, 168, 194
Bánfalvai Kőszénbánya Rt, 89
Bánhorvát, 32, 88, 194
Bánhorváti, 88, 166
Bánréve, 10, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 27, 28,
35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 45, 46, 63, 64, 71, 76, 86,
100, 102, 111, 130, 165, 167, 193, 196, 199, 209
Bánréve – Dobsina vonal, 25
Bánréve – Feled – Fülek vonal, 24, 35, 111
BÁNRÉVE — NÁDASDI IPARVASŰT, 64
Bánréve – Ózd – Nádasd iparvasút, 34
Bánréve - Ózd - Nádasd vonal, 36
Bánréve – Ózd vonal, 39
Bánréve – Rozsnyó – Dobsina vonal, 35
Bánréve - Rozsnyó vonal, 25
Bánréve– Feled – Fülek vonal, 38
Bánréve-Dobsina, 25
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bánréve-dobsinai vonal, 26
bánrévei fűtőház, 258
bánrévei új állomásépület, 64
bánréve-nádasdi, 38
bánréve-ózdi vonal, 26
Bánszállás, 11, 35, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 168
Bánszállás I. és II. táró, 45
Bánszállás I. és II. tárók, 42
Bánszállás I. táró, 40
Bánszállás II. táró, 40
Bánszállási sikló, 44
Bánszállási szárnyvonalak, 45
Bánszállási vonal, 44
Bánvidéki Kőszénbánya Rt, 88, 89
bánvölgyi bányák vasútjai, 87
bányaelektor-lakatos, 168
bányák és iparvasutak Diósgyőr környékén, 235
Bányamentő csapat, 43, 120, 265
bányamentő kocsi, 83
bányarakodó, 46
bányászat, 4, 25, 46, 99, 109, 114, 122, 127, 128, 129,
132, 141, 152, 156, 159, 188, 191, 194, 198, 234, 263,
266, 268, 282
bányászati – kohászati alapanyagok, 10
Bányászati Tervező Intézet, 276
bányavasút, 70, 83, 94, 113, 129, 131, 134, 135, 137,
138, 171, 178, 191, 196, 197, 198, 238, 246, 258, 266,
267, 277
bányavasutak, 2, 6, 13, 17, 33, 58, 81, 90, 224
Barátvölgy Kőszénbánya Kft, 120
Barátvölgyi bánya, 120
Barátvölgyi Kőszénbánya Kossitzky és Társa., 120, 121
Barbara bánya, 118, 141
Barbara táró, 264
Barca, 32, 88, 194
Barcika, 108, 109, 111, 112, 113, 114, 115, 117, 118, 119,
124, 127, 129, 130, 133, 134, 136, 141, 152, 156, 159,
160, 161, 165, 166, 167, 169, 171, 173, 177
Barcika – Disznóshorvát vonal, 146
Barcika MÁV vasútállomási helyszínrajz, 113
Barcika – Ormos puszta vasút, 115
Barcika – Rudabánya iparvasút, 107, 127
Barcika – Rudabánya vasút, 110
Barcika - Rudabánya vonal, 113
Barcika – Rudabánya vonal, 117
Barcika – Rudabánya vonal, 142
Barcika – Rudabánya vonal, 146
Barcika – Tardona bányavasút, 164
Barcika Kőszénbánya Vállalat (Szalkai és Társai), 160
Barcika Rudabánya térség, 108
Barcika vasútállomás, 111, 130
Barcika vasútállomás helyszínrajza, 171
Barcikai állomás, 165
Barcikai erőmű, 164
Barcikai Erőmű Vállalat, 165, 168

Barcikai Kőszénbánya Rt., 159
Barcikai Kőszénbánya Vállalat, 164, 167
Barcikai Kőszénbánya Vállalatnak (Szalkai és Társai), 166
Barcika-Rudabánya vasút, 119, 152
Barczika, 19
Bardin akna, 70
Bárdy Pál, 118, 141, 146
Barkóczi Jolán, 24
Barkóczy István, 120
barna kőszén, 21, 22
Bárna táró, 218
barnaszén, 240, 241, 242, 243, 244
Baross akna, 14, 79, 191, 236, 264, 278
Baross függőleges akna, 264, 265, 267
Baross Gábor, 18
Barossakna, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245
Baross-akna, 235, 238
Baross-akna, 269
Baross-akna, 269
Baross-akna, 270
Baross-akna, 270
Baross-akna, 271
Baross-akna, 272
Baross-akna, 272
Baross-akna, 273
Baross-akna, 273
Baross-akna, 274
Baross-akna, 274
Baross-akna, 274
Baross-akna, 278
Baross-Déli-Csanyiki akna, 265
Barta Lajos, 65
Bató akna, 43, 45
Bató bánya szárnyvonal, 45
Bató-bánya vonala, 44
Bátor–Aranyos–Szarvas, 79
Batta István, 26
Batthyányi János, 118
BbB (Babelsberg), 50
Bécs, 23, 109, 130, 131
bécsi láb, 37
bécsi mérföld, 9
bécsi öl, 9
Bécsújhely, 39
Bécsújhelyi Mozdonygyár, 51
Béke akna, 121, 198, 222, 265
Béke lejtősakna, 218
Béke táró, 43, 79
Béla táró, 100, 264
Bélapátfalva, 30, 95
Bélapátfalvi Cementgyár, 30, 95
belső csapágyas, 60, 168, 200
Bencsik K. József, 53
Benéte bánya, 43, 45
Benétei üzem, 45
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Béni táró, 218
Béni-táró, 217
benzinmozdony, 135
Berente, 44, 81, 89, 157, 165, 167, 168, 173, 175, 176,
179, 180, 188, 189, 193, 194, 196, 198, 217, 218, 222
Berente bánya, 188, 189
Berente külszíni bányavasútjai, 187
Berente szénpályaudvar, 156
Berentei Kőszénbánya Vállalat, 167, 188
berentei központi szénosztályozó, 166
Berta táró, 263
Berznóbánya, 23
Bessemer féle aczél-gyártás, 21
Betlér, 25, 118, 141
Biliz gödör, 36, 41
Billa táró, 167
Binet József, 78
Bleiberger Bergwerks Union, 282
BM 50 bányamozdony, 47, 50, 83, 189, 220, 226
BM 50 mozdony, 227
BM-50, 57, 58, 144, 226
BM-50 bányamozdony, 57, 58, 144
BM50-0031, 50
BM50-0033, 50
BM50-0043, 50
BM50-0062, 50
BM50-0077, 50
BM50-Mf.74/1964., 227
BNL Gaz 464, 55
Bodóalja I. akna, 265
Bódva - völgyi vasút, 114, 133
Bódvavölgyi Kőszénbánya és Iparmű Rt, 224
Bódy Ferenc, 100, 118, 119, 120
Bódy János, 118, 119, 120
Bódy Ödön, 118, 119, 120
Bódy testvérek, 119
Boldva-völgyi Kőszénbánya és Iparmű Rt, 221, 224
Bolechów-i Fűrészüzem, 203
Bolváry Andor, 196, 217
Bolváry család, 197
Bolyoki osztályozó, 43
Bolyokvasvár, 65
Borbála táró, 36, 40, 45, 263
Bornemissza Géza, 89
Borsig, 203, 212
Borsod, 10, 19, 21, 22, 26, 40, 42, 43, 44, 66, 68, 79, 89,
100, 108, 121, 125, 128, 141, 193, 194, 203, 217, 222,
265, 278
BorsodChem Rt, 185, 196
Borsodcsásztai Szénbánya Társulat, 221, 224, 225
Borsodi Bánya Társulat, 111, 117, 130
Borsodi Bányatársulat, 109, 117, 118, 119, 120, 121, 123,
130, 131, 132
Borsodi Bányatársulat, Barcika - Rudabányai
Vasútüzeme, 117

borsodi bányavidék, 11
Borsodi Energetikai Kft, 185
borsodi és ózdvidéki szénbányászat, 4
Borsodi Hőerőmű, 165, 168, 173, 179, 180, 188
Borsodi Szénbányák, 4, 44, 79, 80, 122, 123, 147, 148,
152, 180, 185, 194, 218, 222, 258, 265
Borsodi Szénbányák Rt, 42, 80, 116, 118, 119, 141, 146,
147, 160, 163, 166, 167, 195, 217
Borsodi Szénbányák Rt részvény, 116
borsodi szénbányászat, 11, 111, 114, 180, 195
Borsodi Szénbányászati Tröszt, 198, 235, 276
borsodi térség, 11, 108
Borsodi Vegyi Kombinát, 173, 185
Borsodmegyei Lapok, 113
Borsodnádasd, 11, 36, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49,
50, 54, 57, 62, 65, 66, 68, 79
Borsodnádasd Lemezgyár, 46
Borsodnádasdi fedett teherkocsik, 48
Borsodnádasdi kiágazás, 44
Borsodnádasdi Lemezgyár, 62
Borsodnádasdi pőrekocsik, 49
Borsodnádasdi szárnyvonal, 45
Borsodnádasdi tartálykocsik, 50
Borsodvidéki Bányaipari és Faforgalmi Rt, 120, 121, 152
Borsodvidéki Kőszénbánya Társulat, 99
Borzik táró, 89
Borzsavölgyi Gazdasági Vasút, 203
Böske táró, 88, 89
Brát János, 118, 119, 120, 153
Bratt János, 125
Breczkó József és Társa Mákvölgyi Kőszénbánya, 120,
121, 142
Breitfuss Gáspár, 111, 130, 132
Brellich János, 23
Brennbergbánya, 167
Breuer-féle tolatómozdony, 25
Brigadelokomotiv, 211
Bruimann bányatelek, 132
Budapesti Mélyfúró- és Bányagépgyár, 57
Bükk, 30, 94, 95, 194, 231
Bükkaljai Bányaüzem, 222
Bükkaljai Bányaüzem, 89, 100, 122, 168
Bükkaljai Szénbányák Nemzeti Vállalat, 167
Bükk-hegység, 231

C
C 50 mozdony, 227, 247, 252
C50, 47, 50, 168, 169, 200, 226, 227
C-50, 59
C–50, 59
C-50, 59
C–50, 60
C-50, 60
C–50, 60
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C–50, 61
C–50, 61
C-50, 139
C-50, 200
C-50, 209
C-50, 209
C-50, 226
C-50 3786, 209
C50 mozdony, 47, 168, 169, 200
C50, külső csapágyas dízelmozdony, 50
C50-5131, 50
C50-DE04-031, 50
Center, 12, 37, 38, 40, 68, 78, 99, 166, 193, 263
centeri szénátrakó, 75
Chikán Gábor, 51, 59, 208
Chorin Ferenc, 88
Chorin telep, 88, 89
Chorin telepi bánya, 89
Chorin telepi lejtősakna, 89
Clementina bánya, 220, 223
Clementina- Schacht, 223
C-n2, 39
Coburg, 220, 223, 224
Coburg cukorgyár, 220
Coburg cukorgyár, 220, 223
Coburg herceg, 224
Compagnies des Mines d’Antracites de la Mur, 283
Concordia, 25
Cornél bánya, 118, 141
Cornélia táró, 99
ČSD, 203, 250
ČSD U35.001, 203
ČSD U35.002, 200, 203, 211
Czeizler Emil, 119, 120, 152
Czeizler Zsigmon, 118, 119, 141
Czékus, 159, 166
Czenter, 37
czenteri és a karni kőszénbányaművek, 37
Czibula János, 65

Cs
Cs. kir. szab. pest—losonc—besztercebányai vasút és
kőszénbánya társulat, 23
Csáky Zsigmond, 128
Csanádi Sándor, 58
Csány, 9
Csanyik, 263, 264, 265
Csanyiki I. akna, 263
Csanyikvölgyi akna, 263
császári szekerészet, 9
Császta, 220, 223, 225
Császta puszta, 220
Császta-puszta, 223
Császtapusztai Szénbánya Társulat, 221, 225

Császtapusztai Szénbánya Társulat., 221
Csepel, 58, 61
Csepel D413, 58, 61
Cséptelek völgyi bánya, 41, 45
Cserbabós táró, 160, 167
Cseres, 218, 224
Cseres akna, 197, 198, 217, 218
Cseres erdőség, 223
Cseres táró, 218
Csernely, 42, 46, 68
Csernyus Andor, 24
Csetnek, 25
Csibor táró, 99
csille, 14, 66, 233, 277
Csingervölgy Bányászati Múzeum, 73
Csokva, 35, 40
Csokvaomány, 42, 46, 68
Csomós János, 66
Csurgói táró, 41

D
Debrecen, 18
Debreceni Városi Erdei Vasút, 203
Debreceni Vidámpark, 60
Déli Mátyás táró, 263
delta, 157
Demcsik István, 66
Demmer rendszerű mozdony, 112, 130
Dernő, 25
Déry Attila, 218
Déry K, 79
DH 30 M dízelmozdony, 248
diesel mozdony, 188
Diesel mozdony, 25
diesel-mozdony, 136
DIMÁVAG, 251
Diósd, 59
Diósgyőr, 11, 14, 35, 40, 41, 51, 60, 68, 78, 99, 166, 185,
231, 234, 235, 247, 248, 259, 263, 264, 265, 266, 267,
270, 271, 277, 282, 283
diósgyőri bányavasút, 191, 199, 236
Diósgyőri bányavasutak, 230
diósgyőri fűtőház, 246
Diósgyőri Fűtőház, 252
diósgyőri kohászat, 16
Diósgyőri Kőszénbányák, 267
Diósgyőri M. kir. Bányák, 79
Diósgyőri MÁVAG, 118
Diósgyőri Szénbánya Rt, 264
Diósgyőri Szénbánya Rt részvény, 234
diósgyőri új kincstári vasgyár, 108, 129
diósgyőri vas- és acélgyár, 231
diósgyőri vasgyár, 41, 114, 232, 234, 264, 277
Diósgyőri vasgyár, 191

Rónaföldi Zoltán: Múltba nézek… A borsodi - ózdvidéki ipar- és bányavasutak rövid története

Diósgyőri Vasgyár, 119, 153, 162, 266, 267
Diósgyőri Vasgyárak, 266
Diósgyőr–Perecesi Kisvasút, 60
Disznóshorvát, 100, 109, 111, 115, 117, 118, 119, 120,
121, 128, 130, 141, 142, 143, 243
Disznóshorvát (Izsófalva) bányavasútja, 140
Disznóshorváti Barnaszénbánya Rt, 119, 120, 141
Disznóshorváti Kőszénbánya Betéti Társaság, 118, 119,
120, 141, 142, 146
dízel, 14, 62, 81, 237
dízelmozdony, 30, 39, 47, 56, 57, 59, 62, 63, 97, 148,
188, 196, 197, 209, 252
dízel-villamos mozdony, 176, 184
Dobó táró, 68, 287
Dobsina, 16, 18, 22, 23, 25, 27, 28
Dobsina—Fülek vonal, 22
dobsina—füleki vonal, 23
dobsinai Couburg üzemek, 25
Dóra táró, 100
Dr. Bory, 9, 10, 17, 18, 51
Dr. Bory Endre, 18
dr. Hollander Gusztáv, 166
dr. Salgó Imre, 284
dr. Székely Pál főbányabiztos, 66
Dunaszabályozás, 24

E,É
Edelény, 11, 44, 79, 121, 122, 180, 219, 220, 221, 222,
223, 224, 225, 226, 227, 265, 267
Edelény bánya vasútjai, 219
Edelény I akna, 225
Edelény I. akna, 221, 222, 225, 226, 228
Edelény II akna, 225
Edelény II. akna, 218, 221, 222
Edelény III. akna, 222, 225, 226
Edelény III. lejtősakna, 221
Edelény I-IV, 226
Edelény IV., 226
Edelény IV. akna, 222, 225, 228
Edelényen Kohlenbergwer” bánya, 221, 224
Edelényer Kohlenberwerk, 223
Edelényer Kohlenberwerk bánya, 220, 223
Edelényi Kőszénbánya Vállalat Salamonovics és Társai,
221, 222, 225, 226
Edelényi Kőszénbánya Vállalat Salamonovics és Társai.,
221, 222, 224
edelényi külszíni bányavasút, 225
edelényi MÁV állomás, 221, 224
Edelényi Szénbányák, 122, 222
edelényi szénterület, 220
Eger, 15, 16, 30, 31, 32, 33, 79, 80, 81, 93, 95, 167, 287
Eger – Putnok vasút, 31, 81
Eger – Putnok vasútvonal, 29, 81
Eger - Vadna vasútvonal, 31

Egercsehi, 43, 44, 79, 89, 218, 265, 287
Egercsehi–Ózd–Királd, 79
Egres-völgy, 239
Egyed András, 217
egyenáramú bányamozdony, 70
Egyesült Szénbányák Rt, 88, 89
EL 5/06 mozdony, 147
EL 5/06 villamos mozdony, 83
EL-5/06 villamosmozdony, 83
Ella akna, 44, 119, 121, 122, 141, 142, 143, 222, 265
Ella lejtősakna, 99
Első Erdélyi Vasút, 16
elsőrangúsítás, 18
elsőrendű, 20, 27, 40
Emil táró, 159, 166
Emma táró, 42
Emőd, 10
Erdélyi Vasutak, 36
Erenyő, 121, 218, 222, 263, 265, 274, 275
Erenyő i lejtősakna, 265
Erenyői akna, 263
erenyői bánya, 265
Érseki Bánya és Ipari Rt, 287
Erzsébet akna, 195, 217, 263
Erzsébet bánya, 193, 216, 217, 218
Erzsébet Kőszénbánya Vállalat, 188
Erzsébet táró, 99, 100
Erzsébet táró., 99
Erzsébet-akna, 233
Erzsébet-táró, 46
Észak-magyarországi Bányászati Aknamélyítő Vállalat,
276
Eszter táró, 100
Esztergom, 11
Eulália táró, 118
Európai Unió, 12
Éva akna, 197
Éva bánya, 118, 141, 217, 218
Ezeréves Magyarország, 19, 26, 27, 28

F
Fanny táró, 263
Farkalyuk, 68
Farkaslyuk, 40, 42, 43, 44, 68, 69, 71, 72, 73, 76, 78, 79,
99, 166, 263
Farkaslyuk Bánya vasútjai, 67
Farkaslyuki Bányaüzem, 44
farkaslyuki normál nyomtávú iparvágány, 70
farkaslyuki szénbányászat, 68, 76
faszén, 4, 10, 231
faszén, gázgenerátoros mozdony, 135
Fazola Frigyes, 231, 263
Fazola Henrik, 94, 231
Feketevölgy Bánya, 58, 157
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Feketevölgy Bánya Kft, 185
Feketevölgy I akna, 44, 79, 121, 122, 123
Feketevölgy i. akna, 123
Feketevölgy II. akna, 121, 122
Feketevölgy III. akna, 121
feketevölgyi szénmező, 121
Feldbahn, 211
Feled, 16, 26, 27, 111
Feled – Tiszolc vasútvonal, 27
Feled – Tiszolc vonal, 35
feled-tiszolczi vonal, 26
Felgner Jakab, 146
Felső Adriány táró, 263, 264
Felső bánya, 104
Felső János táró, 263
felső magyarországi vasút, 22
Felső Mátyás táró, 263
felső Mátyás-tárna, 233
Felső táró, 88
Felső-Berta táró, 36, 40
Felső-Magyarország, 22
felsőmagyarországi bánya, 22
felső-magyarországi bányavidék, 22
Felső-Magyarországi Kőszénbánya Kutató és Művelő
Részvényes Egyesület, 35, 40
felsőmagyarországi vasúttársaság, 23
Felsőnyárád, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 156
Felsőnyárád I. akna, 120
Felsőnyárád II. akna, 121, 122
Felsősajó, 25
Felsőtelekes, 128, 132
Felső-Telekes, 132
felsővezetékes villamosmozdonyos/ szállítás, 136
Ferenc I táró, 221, 225
Ferenc I. akna, 221, 225
Ferenc József akna, 263
Ferenc József császár, 5
Ferenc, táró, 36, 40, 45, 100
Ferenc-József akna, 69
Finkey II táró, 265
Finkey II. táró, 265
Finkey József I. táró, 265
Finkey táró, 265
Finkey-táró, 273
florisdorfi gépgyár, 112, 130
Fluck Ede, 23
fogaskerekű vasút, 40, 69
fogatolt szénszállítás, 194
Fojtán István, 283, 284
folytvas, 11
Forgách Antal, 24
Forgalmi Utasítás, 270
forgózsámolyos, lemezrugós személykocsik, 197, 218
Fő akna, 195
Fő táró, 68, 69

földtani szénvagyon, 7
Főszállító akna, 41, 42
fővonal, 18
Franciaország, 11
Franciska táró, 264
Frigyes táró, 263, 264
FRISNYÁK ZSUZSA, 9
függőkötélpálya, 100, 118, 198, 217, 218, 221
Fülek, 16, 20, 22, 24, 26, 27, 41, 111
Fülek – Losonc – Salgótarján vonal, 41
Fürjes / Fejes / Béla, 76
fűtőház, 17

G
Gábor táró, 118
Gabriella bánya, 118, 141
Gál János, 111, 130
Galán György, 118, 119, 153
Galícia, 23
Galya patak, 191, 263, 264
Ganz 6 tonnás bányamozdony, 74
Ganz 9 tonnás bányamozdony, 75
Ganz bányamozdony, 70, 72, 73, 74
Ganz H típusú, kéttengelyes személykocsi, 50
Ganz Holding Múzeum, 149, 169
GANZ villamos bányamozdony, 72
Ganz-Jendrassik, 210, 252
GAZ, 50
Gazdasági Kőszénbánya, 163, 188
Gazdasági Kőszénbánya Vállalat, 166, 167, 188
Gazdasági Lapok, 23
Gazdasági Vasutak, 59, 60, 201, 209, 210
Gazdasági Vasutak Igazgatósága, 201, 209
Gederéti lejtősakna, 225
Gederéti táró, 220
Géza bánya, 160
Géza lejtősakna, 79
Géza táró, 159, 166, 167
Géza völgy, 159
Gfrerer, Schoch és Grossmann vasútépítési vállalkozók,
245
Gisella bánya, 220, 223
Gisella- Schacht, 223
Gizella akna, 220
Gizella Kőszénbánya Vállalat, 120, 153
Gizella táró, 36, 40, 45, 120, 152
Góliáthsín, 238
Google Earth, 86, 101, 102, 199, 227, 229
Gölnic, 250
Gölnicvölgyi Vasút, 250
Gömör, 10, 15, 16, 20, 21, 22, 26, 35, 41, 108, 111, 125,
193, 216
Gömör – Kishont vármegye, 10
Gömör vármegye, 193, 216
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gömöri bányászat, 25, 26
Gömöri iparvasutak, 35
Gömöri pályaudvar, 17, 18
Gömöri Szénbánya Rt, 89
Gömöri Vasút, 17, 111
gömöri vasutak, 9, 12, 18, 22, 26
Gömöri vasutak, 13, 19, 20, 22, 29, 41
gömöri-szepesi vasterület, 20
Görgey táró, 263
gőzmozdony, 25, 39, 47, 54, 133, 146, 197, 200, 201,
202, 203, 218, 241, 270
gőzmozdonyok fűtése, 12
gőzüzemű vontatás, 14
Gräenzenstein alagút, 275, 276
Gränzenstein alagút, 191, 237, 257, 266
Gränzenstein altárna, 267
Gränzenstein Gusztáv, 235, 266, 267
Gränzenstein-alagút, 233
Gränzensteini alagút, 264
Gróf Dezsőffy, 224
Gröber birtok, 221, 225
Grünberger Ármin, 94, 118, 119, 120, 121, 141, 142
Grünberger lejtősakna, 120, 142
Guckler Győző, 130
Gusztáv akna, 41
Gusztáv akna., 45
Guttman Izidor, 202
Guttmann Testvérek, 243
Guttmann Vilmos, 109, 111, 129
GV 300, 60
GV 3700, 60
GV 3700 sorozat, 168, 200
GV 3701, 60
GV 3702, 60
GV 3703, 60
GV 3786 pályaszám, 209
GV 4500, 60
GV 4505, 60
GV 4509, 60
GV 5700, 60
Gvadányi Sándor, 128
GVI, 59, 200, 206

Gy
gyári belső vasút, 40, 50
Gyermekvasút, 60, 62
gyorskocsi, 10
Gyöngyös, 10, 59
Gyöngyvirág táró, 68, 287
György akna, 100
György lejtősakna, 100
György táró, 118, 119, 153, 160, 163, 164, 167
Győző bánya, 118, 152
Győző kb. Menyhárt és Társai, 120, 152

Gyula-táró, 196, 217
Gyürkii Gyürky Gyula, 69
Gyürky táró, 68, 69, 70, 72

H
Habsburg Birodalom, 5
Hadivasút, 202
Hadobás Sándor, 132, 143
Hahn Károly, 113
Haidinger táró, 263, 264
Hajnáczky Tamás, 206
Hamerák Mihály, 232, 234
Hangony, 38
Haracska Imre, 142
Harica, 100, 191, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 202,
211, 216, 218
Harica akna, 192, 198, 214, 217, 218
Harica bánya, 197
Harica bányatelep, 191, 214
Harica fűrésztelep, 198
Harica III. akna, 198
Harica III. lejtősakna, 198
Harica lejtősakna, 218
Harica patak, 191
Haricabánya, 198
Haricabányai kiágazás, 198
haricai kiágazás, 214
Harica-lejtősakna, 197
háromfázisú bányamozdony, 283
Hasznosi lejtősakna, 43
Hatvan, 9
Havas József, 23
Hazai Üvegipar Részvénytársaság, 194
Hazai Üvegipari Rt, 194, 217
Hegedűs András, 161, 167
Heinzelmann, 25
Helm Ödön, 60
helyi érdekü vasutak, 17
Hencel völgyi V. akna, 89
Hengerlőgyár, 36
Henrik bánya, 118, 141
Henschel, 248
Henschel mozdony, 197, 200, 202, 203, 212, 247
Herbolya, 113, 159, 160, 165, 166, 169, 171
Herbolya külfejtés, 168
Herbolyai-völgy, 159, 160, 161
Hercz Zsigmond, 29, 78, 193
HÉV, 27, 30, 40, 64
Hevesi-Czeisler társaság, 119, 141
HÉV-szabvány, 30
Hibbei Hosztyák Albert, 114
Hibbey Hosztják Albert, 282
Hibbey Hosztyák Albert, 234
Hidromecanica, 62
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Hizsnyóvíz, 25
Hodály pusztai lejtősakna, 221, 225
Hodály tanya, 223
Hódoscsépány, 11, 36, 41, 45, 46, 66
Hoffer, 108, 197, 200, 208
Hollán Ernő, 22, 23
Hont, 22
Hoszszúrét, 20
Hosszúrét, 16, 35
hőerőmű, 119, 161, 165
Hönsch táró, 29, 78
Hönts táró, 79
hrádeki bányák, 25
Hugó táró, 100
Hugó vető, 100
Hunyadi táró, 263
Hurok völgyi lejtősakna, 79
Husonyicza Gábor, 112
Husz Jenő, 273

I,Í
I. Ferenc császár, 5
I. lejtősakna, 5, 44, 79, 100, 119, 121, 152, 218, 263, 265
I. osztály, 38
I. táró, 42, 45, 68, 69, 89, 118, 119, 121
I. világháború, 9
I.világháború, 42
id. Rónaföldi Zoltán, 45, 252
idomacél, 11
időjárás, 4, 10, 159, 194
II. Jolán táró, 119, 120, 152
II. katonai felmérés, 5, 223
II. katonai felmérést, 5
II. Kossitzky táró, 119, 152
II. lejtősakna, 29, 40, 42, 69, 78, 79, 80, 89, 142, 174,
196, 197, 216, 245
II. osztály, 38
II. szállító lejtősakna, 80
II. táró, 5, 44, 45, 69, 79, 100, 118, 119, 120, 121, 152,
167, 265
II. világháború, 212, 250
III., 38
III. katonai felmérés, 5, 6, 81, 93, 101, 123, 223
III. lejtősakna, 89, 93, 101, 103, 121, 147, 198, 215, 221
III. osztály, 38
III. táró, 69, 119, 120, 121, 265
III. Vízner-tárna, 233
Ikarusz személykocsi, 84
Ikarusz személyszállító kocsi, 74
Ilona táró, 100, 159, 166
Imperiál Rt, 196, 284
Imperial Vegyészeti Gyár, 217
ipar- és bányavasutak, 6, 13
ipari forradalom, 4, 10

iparvágány, 30, 41, 45, 70, 78, 79, 81, 86, 99, 101, 102,
103, 117, 118, 119, 120, 141, 152, 153, 156, 157, 175,
176, 177, 185, 188, 195, 197, 217
iparvasút, 16, 25, 42, 64, 65, 66, 93, 94, 95, 111, 112,
127, 130, 131, 196, 197, 217, 218, 221, 224, 275, 278,
279, 287
iparvasutak, 17, 26
Ipoly, 22
Ipoly—Sajó völgyi Vasút, 22
ípoly-sajóvölgyi vasút, 21
Irén táró, 89, 263
István bánya, 41, 45, 118, 141
István I. akna, 217
István II. bánya, 120, 142
István táró, 36, 40, 120, 141, 167
IV. katonai felmérés, 6
IV. lejtősakna (Samu), 89
IV. osztály, 38
IV. táró, 69
Ivánka táró, 167
IX. táró, 42, 68, 69
Izabella bánya, 118, 120, 121
Izabella táró, 118
Izsó István dr, 36, 78, 88, 220
Izsófalva, 109, 117, 118, 119, 120, 121, 141, 142, 143
Izsófalvai Bányaüzem, 142

J
Járdánháza, 40, 41, 42, 46, 51, 79
Járdánháza - Mocsolyás akna, 46
Járdánháza–Ózd–Királd, 79
Jenő akna, 196, 217, 266
Jolán táró, 100, 118, 119, 152, 160, 167
Joós István, 234, 282
József II. bánya, 221, 225
József bánya, 118, 120, 141, 217, 218, 221, 225
József I. bánya, 221, 225
József táró, 78, 99, 100
Juhász András, 79
Jung Jungental, 251
Jung mozdony, 197, 200, 203, 204, 247

K
K típus, 50
Kacola puszta, 99
Kacolai bánya, 100
kacolai bányák, 99, 101
kacolai bányavasút, 100
kacolai vasút, 101
Kakucsa bánya, 168, 218
Kakucsai tanbánya, 165
Kakucsai táró, 160, 167
Kakucsai vonal, 165

Rónaföldi Zoltán: Múltba nézek… A borsodi - ózdvidéki ipar- és bányavasutak rövid története

Kakucsai völgy, 159, 160, 161, 167
Kakulyai Károly, 160, 167
Kálmán lejtősakna, 100
Kamody Miklós, 19
Kandó féle bányavasút, 283
Kandó féle bányavasutak, 283
Kandó Kálmán, 196, 217, 282, 284
Kantner Adolf, 118, 152
Kantner Ede, 109, 118, 141, 146
Kápolna, 40, 68, 78, 99, 166, 193, 194, 217, 263
Kaposvári Gazdasági Vasutak, 177
Karácsony Tamás, 25
Karácsony Tamás:, 16
Karácsonylova (Zsóberki-) táró, 43
Karczagi Tibor, 17
Károly főherceg, 5
Károly I. bánya, 89
Károly II. bánya, 89
Károly táró, 89
Károlyi György, 108
Kárpát-medence, 9
Karu, 11, 36, 41, 45
karui kőszénbánya, 37
Kassa, 18, 20, 22
kassai iparkiáílítás, 21
Katalin táró, 264
Katarina táró, 263
katonai felmérések, 5
katonai mozgások, 10
katonaszállitás, 38
Kaz nyitott teherkocsi, 50
Kaza (Sajókaza) bányavasútjai, 98
kazai bányák, 100, 102
Kazincbarcika, 43, 44, 89, 100, 103, 121, 122, 124, 156,
159, 166, 167, 168, 170, 173, 175, 180, 182, 185, 218
Kazincbarcika – Rudabánya vonal, 103, 124, 150
Kazincbarcika – Tardonai vasút, 170
Kazincbarcika alsó, 157
Kazincbarcika külszíni bányavasútja, 158
Kazincbarcika, város építésének vasútjai, 172
kazincbarcikai fűtőház, 176, 184
kazincbarcikai normál nyomtávú iparvágány, 146, 150,
175
Kazinci Kőszénbánya Rt, 159, 160, 162, 166
kedvező időjárás, 10
Kelemen táró, 160, 167
Keleti táró, 147
Kemence, 58, 227
Kemencei Erdei Múzeumvasút, 58
kemencei kisvasút, 227
Kemény, 159, 166
kereskedés, 21
Kerpely, 243
keskeny nyomtávú vasút, 115
keskeny vágányú bányavasút, 109, 129

keskenynyomtávú vasút, 88, 89, 100
kiegyezés, 20
Királd, 12, 31, 32, 40, 42, 44, 68, 78, 79, 80, 82, 83, 84,
99, 166, 193, 194, 263, 278
királdi bányászat, 78
királdi és a putnoki bányák vasútjai, 77
Királdi Kőszénbánya, 29, 78
királdi szénterület, 78
Királyrét, 63
Kis Benedek János, 224
Kis lejtősakna, 160, 166
Kisbarcai lejtősakna, 89
Kisházy család, 120, 152
Kisházy Kálmán, 117, 118, 119, 152
Kisházy, Kantner Zimmermann bányák, 118, 119, 152
Kiskapud, 42, 43
Kismotor- és Gépgyár, 210
Kiss Imre, 66
Kis-Varga István, 109, 118, 141, 146
kisvasút, 30, 47, 52, 53, 55, 56, 57, 62, 63, 71, 95, 100,
102, 104, 165, 166, 167, 168, 177, 178, 199, 200, 208,
209, 215, 216, 227, 235, 236, 237, 247, 257, 258, 278,
287
kisvasutak, 13, 93, 209
kisvasúti építmények, 102
kitermelt szén mennyisége, 7
Klára táró, 100, 103
Klementína akna, 220
kohászat, 4, 13, 71, 231, 232, 234, 235, 266
kohászati üzem, 20, 64
Kohen Jakab, 23
Kohen testvérek, 23
Koller féle bánya, 88
Kondó, 168, 191, 193, 194, 195, 196, 198, 199, 200, 216,
217, 218
Kondói kiágazás, 198
Kondói Kőszénbánya Bolváry és Társai, 218
Konstans akna, 263
Koponya szöllő, 94
Korizmics László, 23
Kositzky Ferenc, 119, 152
Kositzky János, 120
Kossuth táró, 68, 168, 218
Kovalcsik Tamás, 63
Kozák János, 111, 130
KÖMI tábor, 121, 221
KÖMI táborok, 43, 121
Köpüsvölgyi táró, 263
kőszénlepárló üzem, 196
Kötélaljai bánya, 188
kötélgépek, 14
kötélvontatás, 81
Kővágóhegy, 119, 120
Köves szöllő, 223
Kövesd, 10
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Középső Adriány táró, 263
Középső János táró, 263
Középső Mátyás táró, 263
közlekedés, 9, 37
Közlekedési Múzeum, 24, 52, 201
Központi Bányamentő Állomás, 43, 168, 218
központi osztályozó üzem, 173
Központi szénosztályozó, 222
Központi Szénosztályozó, 179, 180, 226
közúti szállítás, 4, 10
Krajnyák János, 124
Krassó-Szörény, 11
Krauss, 53, 212, 249
Krauss gőzmozdony, 247
Krauss gőzmozdonyok, 47
Krauss Linz, 50, 53
Kricsfalvi Jenő, 266, 272, 273
Kriston József, 91
kronológia, 4, 40, 117, 263
Kronológia, 36
Kurityán, 89, 100, 109, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 135,
156, 168, 218, 265
Kurityán akna, 122
Kurityán I. külfejtés, 121
Kurityán II. külfejtés, 121
Kurityán III. külfejtés, 121
Kurityán III. külfejtés, 121
kurityáni iparvágány, 116
Kurityáni Kőszénbánya Vállalat, 119, 120
Kurityáni Kőszénbánya Vállalat Mánik, Heinlich, Ferber
vállalkozásai., 119
kurityni gőzturbinás erőmű, 135
Kutató táró, 118, 152
külfejtés, 168, 218, 222
külső csapágyas, 47
külszíni bányavasút, 90, 161, 165, 175, 191, 196, 220,
225, 287
KVVG 4512, 60

L
L 45 H 01, 47, 56
L 45 H 02, 47, 57
L 45 H dízelmozdony, 50
L 45 H mozdonyok, 47
L45H, 62
La Motte d’Aveillans, 283
Ladány völgy, 35
LÁEV, 95
Lajos bánya, 52, 118, 121, 141
Lánc község, 223
Lánci völgy, 221, 225
Laura bánya, 118, 141
LDH45, 62
Leány-völgy, 30

Lehóczki Gábor, 62
lejtősakna, 188
lemez, 11
Lenin Kohászati Művek, 251, 273
Lichtschein testvérek bányái, 166
lignitbányák, 220
Likér, 25
Lilla bánya, 118
Lilla puszta, 118
Liszkó völgy, 159, 162, 202
Lófar tanya, 167
Lófar völgy, 159, 161
Losonc, 22, 23
losonci vasúttársulat, 24
Losonc-Oderbergi vonal, 22
lóvontatás, 14
ló-vontatású szállítás, 70
LOWA, 47, 50, 62, 63
LOWA L-60 mozdony, 62
LOWA Ms3 dízelmozdony, 47
LOWA Ms-3 mozdony, 63
LOWA-3006, 50
Loy Árpád, 121
Lökös völgy, 159, 166
Ludna, 191, 194, 198, 217
Ludna puszta, 191, 197
Ludnabányai vasút, 211
Ludnavölgy, 193, 196
Ludnavölgyi Kőszénbánya Vállalat Kft, 197, 217, 218
Ludnavölgyi lejtősakna, 197
Ludnavölgyi Szénbányák, 202

Ly
Lyukó, 191, 198, 218, 222, 263, 265, 280
Lyukó völgy, 191, 265
Lyukóbánya, 44, 79, 180, 185, 218, 265, 275, 276
lyukói alagút, 237, 275
Lyukói alagút, 265, 280
Lyukói pálya, 258

M
M 286, 248
M 286. 4001, 252
M 286. 4002, 247, 252
M 297. 4006, 253
M 297. 4009, 253
m. kir. államvasutak, 31, 32, 238
M. Kir. Vasúti Főfelügyelőség, 133
M286,4001, 248
M286,4002, 248
M297, 60
M297,4006, 247
M297,4009, 248
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Maderspach Livius, 118, 152
Máderspach Lívius, 109, 118
Maffei mozdonygyár, 203
Magda Pál, 9
Magda táró, 89
Magdolna I. bánya, 119, 153
Magdolna II bánya, 120, 153
Magdolna II. bánya, 120, 153
Magdolna III. bánya, 120, 153
Magdolna lejtősakna, 221, 225
Magdolna táró, 118, 119, 153
Magyar Államvasutak, 17, 35, 111
Magyar Általános Kőszénbány Rt, 146
Magyar Általános Kőszénbánya Rt, 29, 32, 78, 115, 116,
193, 194
Magyar Általános Kőszénbányák Rt, 11, 147
Magyar Bányakalauz, 112, 131
Magyar Digitális Képkönyvtár, 52
Magyar Elektronikus Könyvtár, 46
magyar és német haderő, 102
Magyar Földbirtokbank Rt, 93, 94
Magyar Királyi Állami Vasgyárak, 205, 282, 283
MAGYAR KIRÁLYI CSENDŐRSÉG, 65, 66, 76
Magyar Királyi Kereskedelemügyi Miniszter, 117
magyar mérföld, 9
Magyar Sajtó, 21
Magyarország, 5, 6, 9, 20, 31, 108, 116
MÁK, 11, 12, 32, 78, 79, 88, 115, 118, 119, 141, 147, 160,
163, 164, 166, 167, 193, 194, 195, 216, 217
MÁK I. akna, 217
MÁK részvény, 115, 193
Mákvölgyi Bányaüzem, 122, 222
Malatinszky Sándor, 149, 169
Málhegy, 25
Mályinka, 94, 96
Mályinkai Kőszénbánya Rt, 94
Mályinkai Kőszénbánya Rt., 94
mályinkai vasút, 95
mályinkai vonal, 93
Mánik Lajos, 120
Margit táró, 29, 78, 79
Mária akna, 89
Mária lejtősakna, 89
Mária táró, 29, 78, 79, 89, 118, 119, 141, 143, 146, 152
Marina táró, 89
Márk község, 223
Márkus Ágoston, 30, 31, 33
Márta bánya, 264, 265
Martin János, 193
Márton I. akna, 265
Martonyi, 128
másodrendű, 19, 20, 24, 27
MÁSZ, 89, 120, 121, 218, 272, 279
MÁSZ Rt, 272
MÁSZ Rt., 272

MÁSZ Rt. Borsod Kerületi Bányaigazgatósága, 272
Mátyás táró, 263
Mátyás táró, 265
MÁV, 16, 17, 18, 20, 25, 27, 30, 31, 35, 36, 40, 42, 45, 51,
54, 60, 61, 64, 68, 78, 80, 100, 111, 112, 115, 119,
124, 130, 152, 157, 161, 162, 165, 171, 175, 176, 184,
185, 188, 193, 194, 195, 197, 198, 199, 201, 202, 203,
205, 208, 210, 211, 213, 221, 246, 247, 248, 249, 250,
251, 252, 258, 272, 276, 287
MÁV Északi Járműjavító Üzeme, 59
MÁV 324. sorozat, 176
MÁV 377. sorozat, 40, 65
MÁV 377. sorozat,, 64
MÁV 390,101, 203
MÁV 390,201, 203
MÁV 390. sorozat, 203
MÁV 390.002, 203
MÁV 392.001sorozat, 202
MÁV 394. sorozat, 201, 202
MÁV 411. sorozat, 176
MÁV 490. sorozat, 205
MÁV 498 sorozat, 211
MÁV 498,002, 211
MÁV 498,004, 211
MÁV 498. sorozat, 200, 213
MÁV 498. számú vonal, 197
MÁV Északi Főműhely, 50
MÁV Északi Járműjavító Üzeme, 60
MÁV Gépgyár, 205
MÁV IV/10417 pályaszám, 203
MÁV M 286, 247, 252
MÁV M297, 247
MÁV M44. sorozat, 176, 184
MÁV Mk45 típus, 62
MÁV XXIc osztály, 205
MÁV2053/1912, 170
MÁVAG, 50, 54, 146, 148, 149, 169, 170, 200, 201, 205,
217, 226, 247, 249, 250, 251, 271, 272, 278, 279
MÁVAG 56. szerkezet, 247
MÁVAG 79. szerkezet, 226
MÁVAG 96. szerkezet, 247
MÁVAG „8” szerkezeti típus, 50
MÁVAG 106. szerkezet, 197, 200, 201
MÁVAG 107. szerkezet, 201
MÁVAG 112. szerkezet, 247, 251
MÁVAG 48. szerkezet, 247, 250
MÁVAG 70 szerkezet, 205
MÁVAG 70. szerkezet, 200, 205
MÁVAG 70. szerkezetű mozdony, 197
MÁVAG 85. szerkezet, 205
MÁVAG 98. szerkezet, 47, 146, 149, 168, 169, 197, 201,
205, 226, 247, 259
MÁVAG 98. szerkezetű mozdony, 169
MÁVAG 99. szerkezet, 149
MÁVAG gőzmozdony 98 szerkezet, 168
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MÁVAG gőzmozdony, 96 szerkezet, 47
MÁVAG, 99. szerkezetű mozdony, 146
MÁVXII. osztályú, mellékvonali szertartályos mozdony,
64
Maybach-Mercedes, 62
Mecseki Szénbányák, 202
megengedett sebesség, 18
MEK képkönyvtár, 46
MEK Képkönyvtár, 85, 195, 196
Melczer Géza és Társai (Englender) Center-Királdi
Kőszénbányák vállalat, 78
Melczer Géza és Társai Center-Királdi Kőszénbányák
vállalat, 78
Melczer Géza és Társai Czenter-Királdi Kőszénbányák
Vállalat, 193
mellékvonal, 17, 35, 111
mellékvonali jellegű, 17
menetrendi térkép, 29
Mercse, 32, 78, 193
mérföld, 9
Merx Rt, 89
mészkő, 10, 114
Mezei Zoltán, 215, 216
Mihael táró, 263
Miklós akna, 217
Millenium bánya, 99
Miskolc, 9, 10, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 35, 41, 43,
44, 76, 86, 100, 102, 111, 130, 165, 167, 182, 193,
196, 199, 218, 222, 265, 267, 277, 278, 279
Miskolc - Bánréve, 24
Miskolc - Bánréve - Fülek, 24
Miskolc – Bánréve – Fülek vonal, 31
Miskolc – Bánréve vasútvonal, 16, 18
Miskolc – Bánréve vonal, 24, 38
Miskolc – Torna – Kassa vonal, 114
Miskolc Pest útvonal, 10
Miskolc-Bánréve vasút, 188
Miskolc-Bánréve-Dobsina, 20
Miskolc-bánrévei vonal, 35
Miskolci Bányakapitányság, 113, 171, 280
miskolci fűtőház, 9, 10, 17, 18, 246
miskolci MÁV Üzletvezetőség, 18
miskolci Rendező pályaudvar, 18
Miskolci Üzletvezetőség, 18
miskolc—kassai vonal, 22
Miskolcvidéki Kőszénbánya Rt, 217
miskolcz-füleki vonal, 26
Mk33-01, 248
Mk33-02, 248
Mk33-03, 248
Mk45, 62
Mocsolyási akna, 42
Mocsolyási lejtősakna, 68, 79
Mocsolyási szárnyvonal, 44, 46
Mocsolyási üzem, 79, 80

Mogyorós, 223
Mogyorós I., 225
Mogyorós II, 225
Mogyorós III., 225
Mogyorós Simon, 225
Mogyorós tető, 225
mogyorósi vonalak, 225
Mohay, 9, 10, 17, 51
Mohay László, 170, 259
Mohay-Dr. Bory-Fojtán, 9, 10, 17
Mohay-Dr. Bory-Fojtán:, 17
Molnár Márk, 83, 84, 280
Monarchia, 5, 12, 51
Moór Attila, 94, 95, 177, 277
mozdony, 17, 18, 25, 37, 38, 249, 258
mozdonyvezető, 37
MTI, 65, 76, 91, 125, 279
Múcsony, 105, 111, 118, 119, 120, 124, 125, 130, 153,
156
Murány, 27

N
nadabulai üzem, 25
Nádasd, 27, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 44, 45, 46, 51, 52, 64,
68, 78, 99, 166, 209, 263
Nádasdi Lemezgyár, 36
Nadrági Vasgyár, 162
Nagybarca, 88, 89, 100, 122, 166, 168
Nagybarcai Szénbánya Kft, 89
Nagybátonyi barnaszén, 243, 244
Nagycenk, 117
Nagycenki Széchenyi Múzeumvasút, 205
Nagy-Kürtös, 22
Nagymál bánya, 188
Nagymál táró, 218
nagymányoki bányaüzem, 202
Nagymarci Pál, 76
Nagyrednek hegy, 128
Nagyvárad—Erdély, 23
Nagyvisnyó - Dédes, 93, 96
Nagyvisnyó - Mályinka vasútja, 92
Nagyvisnyó Mályinka vasút, 94
Nagyvisnyó-Dédes vasútállomás, 96
nagyvisnyói és a szilvásváradi keskeny nyomtávú
vasutak, 30
Nagyvisnyói Állami Erdei Vasút, 30
nagyvisnyói vonal, 95
Nagyvölgy, 225
Nagy-völgy, 30, 94
Nagyvölgyi táró, 221, 225
NáP típus, 50
Nemzeti Múzeum, 22
Neuer-Schacht, 223
Neuer-Schacht bánya, 220, 223
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Névtelen táró, 99
Nógrád, 10, 21, 22, 26, 69, 108
normál nyomtáv, 20, 27, 40, 64
normál nyomtávú iparvágány, 84, 102
normál nyomtávú vasút, 69, 89

Ny
nyersvas, 4, 20, 21, 22
Nyíracsád, 62
Nyíregyháza, 60, 62
Nyögő patak, 191, 196

O,Ó
O&K dízelmozdony, 97
O&K mozdony, 97, 197, 200, 202
Ó-Bálint táró, 263
Obrusel bányamozdony, 43, 46
Oláhpatak, 25
Olga bánya, 118, 141
Olvasóegylet, 42
Ományi akna, 70
Orbán táró, 99
Óremény táró, 118
Orenstein & Koppel, 63, 97, 212
Orenstein és Koppel Mozdonygyár, 202
Ormos I külfejtés, 121
Ormos I akna, 121
Ormos II. akna, 121, 122, 222, 265
Ormos II. külfejtés, 121
Ormos III. akna, 121, 122
Ormos IV. akna, 120, 121, 122
Ormos puszta, 100, 109, 111, 114, 117, 118, 119, 120,
130, 141, 166, 278
Ormos pusztai István Kőszénbánya Kft, 121, 142
Ormos pusztai szénosztályozó, 125
Ormos V. akna, 120
Ormos VI. akna, 121, 122, 222, 265
Ormos VII. akna, 44, 79, 122, 123
Ormosbánya, 43, 114, 121, 122, 123, 141, 156
ormosi állomás, 120
Ormosi Bányaüzemhez, 142
Ormospuszta, 115, 117, 118, 120, 121, 124, 141, 142,
244, 245
Ormospusztai István Kőszénbánya Kft, 120, 142
ormospusztai szénbánya, 246
Ormospuszta-Rudabánya iparvágány, 117
Ormospuszta-rudabányai vonal, 123
Oroszország, 11
Osgyán, 21
Osgyáni táró, 41, 46
osztályozó és vagontöltő, 85
Osztrák-Magyar Monarchia, 11, 54

Ózd, 11, 13, 20, 27, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44,
45, 46, 47, 48, 50, 51, 54, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 71, 76,
78, 99, 108, 166, 185, 193, 209, 263
Ózd környéki bányák, 11
Ózd vidéki vasutak, 13
ózdi és borsodnádasdi vasművek, 11
ózdi gyár fogaskerekű vasútja, 68
ózdi gyár közlekedési gépműhelye, 50, 51, 56
Ózdi Kohászati Művek, 117
Ózdi Szénbányák Nemzeti Vállalat, 43
ózdi szénmedence, 36
Ózdi Városi Múzeum, 53
Ózdi Vasgyár, 16, 35
ózdi vasgyár fogaskerekű vasútja, 69
Ózd-Nádasd, 40
Ózdvidék, 10, 36, 41, 42, 43, 79, 121
Ózdvidéki Bányák, 44
Ózdvidéki Szénbányák, 287

Ö,Ő
ötvöző anyag, 10
ötvöző ércek, 11

P
pacsányi bánya, 100
pacsányi ereszkepár, 100
Palántvölgyi Kőszénbánya Kft, 218
Pálinkás, 238, 263, 264, 266, 267, 271, 273, 274
Pálinkás akna, 235
Pálinkás I táró, 265, 273
Pálinkás II. táró, 119, 121, 265
pálinkási alagút, 268, 273
Pallavicini, 109, 118
Pálszigeti légakna, 168
Pálszigeti lejtősakna, 168
pályaszám, 252
Paphegy, 63
Parasznya, 40, 68, 78, 94, 99, 166, 191, 232, 235, 240,
263, 266
parasznyai szárnyvonal, 95
Parasznyai völgy, 273
Paula táró, 99
Péch Antal, 108, 109, 129, 264, 266, 267, 273
Péch Antal táró, 42
Péch-akna, 267
Pécs, 11
pecsétnyomó, 64
Pécsi Gyermekvasút, 60
Pelsőc, 11, 22, 27, 28
Pelsőc – Murány vasútvonal, 28
Pelsőc – Murány vonal, 35
Pelsőc – Nagyszlabos vasútvonal, 28
pelsőcz-murányi vonal, 26
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pelsőcz-nagyszlabosi vonal, 26
pengő, 20
Pereces, 14, 42, 51, 191, 218, 233, 234, 235, 236, 237,
238, 247, 253, 254, 255, 256, 258, 259, 263, 264, 265,
266, 267, 268, 269, 270, 273, 274, 275, 276, 277, 278,
279, 280, 282
Pereces vasútállomás, 253
perecesi alagút, 265
perecesi I. akna, 240
perecesi II. akna, 240
Perecesi Új akna, 264
pereczesi régi állomásépület, 242
pereczesi új akna, 241, 242, 243, 244, 245
Pest, 9, 10, 21, 24
Pest-Gyöngyös-Miskolc-Kassa-Eperjes útvonal, 10
Pesti Napló, 21
Pest—Kassa vonal, 23
Pest—losonc—besztercebányai vasút, 23
pest—losonci vaspálya, 24
pest-losonci vasút, 22
pest—losonci vasút, 24
Pest—losonci vasút, 23
pest—losonci vasútvonal, 23
Pest-Miskolc közötti út, 10
pest—miskolci vonal, 23
Péter József és Fia cég, 89
Pethő Szilveszter, 167
Pető István és Társai, 118
Petőfi Ifjúsági üzem táró, 265
Pilisszentivány, 167
podyánka - telekesi vonal, 134
pőrekocsi, 49
Preisz Móric, 23
Prokop táró, 263
Prónay Albert, 23
Putnok, 15, 16, 19, 30, 31, 32, 43, 44, 68, 78, 79, 80, 81,
83, 85, 86, 95, 180, 185, 194, 222, 287
Putnok Bánya Kft, 185
putnoki bányászat, 80
Putnoki Bányaüzem, 80
putnok-királdi vonal, 26

Q
Q típusú kéttengelyes személykocsi, 50
Q típusú villamoskocsiból átépített, kéttengelyes
kisvasúti kocsi, 47
QNV-13 személykocsi, 53
QNV-13 típusú személykocsi, 55

R
Radostyán, 191, 198, 199, 200, 239, 245, 263
radostyáni bánya, 276
radostyáni szénterület, 244

Radvánszky, 109, 118, 159
Radvánszky Albertné, 99
Radvánszky család, 99
Radvánszky Ferenc, 99
Radvánszky táró, 160, 161, 167
Radvánszky-Mandello féle Mandello és Tsa., 99
Radvánszky-Mandelló féle társaság, 11
Radvánszky-táró, 164
rakodó, 105, 120, 196, 216, 241, 244, 245
rakománysúly, 10
Rákosbánya, 25
reformkor, 9
Regina I. bánya, 221, 222, 225
Regina II. bánya, 221, 222, 225
Reménység lejtősakna, 43
rendező pályaudvar, 180, 185, 186
Rima, 20
RIMA, 25, 26, 36, 41
Rimamamurány - Salgótarján Vasmű RT, 37
Rimamurány, 11
rimamurányi bányák, 11
Rimamurányi Rt, 115
Rimamurányi Vasmű, 124, 249
Rimamurányi Vasműegylet, 36, 37
Rimamurányi-Salgótarjáni Vasmű Rt, 118, 141
Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű, 12, 41, 42, 68, 117
Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű Rt, 120
Rimamurány–Salgótarjáni Vasmű Rt, 79
Rimamurányvölgyi Vasmű, 38
Rima-Murányvölgyi Vasmű Egylet, 37, 39, 40
Rimamurányvölgyi Vasművelő Egyesület, 36, 41, 42, 45,
46
RMST, 27, 37, 41, 42, 63, 64, 65, 217
RMST „arany” részvény, 39
Roessemann - Harmatta Gép és Csőgyár Rt, 59, 209
Román János, 287
Rónaföldi Zoltán, 2, 4, 9, 10, 13, 16, 36, 40, 60, 74, 75,
85, 86, 117, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 258,
263, 282, 284, 285
Rónaföldi Zoltán id., 50, 176
Rotschild Albert, 109, 129
Rotschild Lajos, 111
Róza bánya, 118
Rozsnyó, 22, 27, 109, 128, 129
Rozsnyóbánya, 25, 26
Röszner táró, 263, 264, 266, 268
Rudabánya, 103, 108, 109, 111, 114, 115, 116, 117, 118,
119, 124, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 135, 136,
137, 138, 139, 141, 152, 156, 166, 185
rudabánya - felsőtelekesi lóvontatású bánya vasút, 132
Rudabánya altáró rendező, 134
Rudabánya Vasérctelep, 139
rudabányai központi áramfejlesztő telep, 131
rudabányai vasércbánya bányavasútja, 126
Rudabánya-vasérctelep állomás, 117
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Rudahegy, 128
Rudolf akna, 123, 148
Rudolf bánya, 44, 79, 118, 120, 121, 123, 141, 147, 148,
222
Rudolf Bánya Kft, 185
Rudolf Cohacht, 146
Rudolf I lejtősakna, 118, 120
Rudolf I. akna, 146
Rudolf II. akna, 146, 147
Rudolf II. lejtősakna, 118
Rudolf III. akna, 147
Rudolf III. bánya, 147
Rudolf III. lejtősakna, 147
Rudolf IV. akna, 44, 79, 121, 123, 147, 148
Rudolftelep, 100, 118, 119, 121, 123, 141, 146, 147, 148,
157, 194
Rudolftelep külszíni bányavasút, 145, 148
Ruhrtaler dízelmozdony, 247
Ruhrtaler Maschinen Fabrik, 252
Ruhrtaler mozdony, 271
Rusz Károly, 21

S
Ságvári Endre Gimnázium és Szakközépiskola, 168
Sajó, 16, 20, 22, 31, 32, 38, 41, 80, 99, 101, 102, 108,
109, 111, 112, 114, 115, 122, 129, 130, 133, 152, 173,
193, 231
Sajó térsége, 108
Sajó völgy, 12, 13, 15, 16, 17, 22, 35, 41, 111, 130, 185,
193
Sajóbábony, 185
Sajókápolna, 191, 193, 198, 216, 217
Sajókaza, 19, 40, 68, 78, 89, 99, 100, 101, 105, 119, 122,
166, 168, 175, 263
Sajókazai Kőszénbánya Társulat, 99, 100, 103
sajókazai szénterület, 99
sajókazai vasútállomás, 100, 103
Sajókazinc, 40, 68, 78, 99, 159, 163, 166, 167, 168, 173,
177, 188, 263
sajókazinci - herbolyai szénelőfordulás, 159
Sajókazinci Kőszénbánya, 11
Sajókazinci Kőszénbánya Rt, 115, 116
Sajókondó, 193
Sajókondói Kőszénbánya Rt, 196, 217
Sajólászlófalva, 191, 193, 196
Sajólászlófalvi kiágazás, 198
sajólászlófalvi külfejtés, 198
Sajómelléki Szénbányák Nemzeti Vállalat, 167
Sajópüspöki, 16, 20, 35
Sajószentpéter, 19, 100, 109, 119, 129, 191, 193, 194,
195, 196, 197, 198, 199, 200, 202, 203, 206, 208, 211,
215, 216, 217, 218, 227, 265
Sajószentpéter – Alacska vonal, 215
Sajószentpéter – Harica bánya külszíni bányavasút, 192

Sajószentpéter – Harica bányavasút, 192
Sajószentpéter IV. akna, 218
Sajószentpéter I. akna, 147
Sajószentpéter II. akna, 196, 198, 199, 214, 217, 218
Sajószentpéter III. akna, 215
Sajószentpéter III. akna, 196, 198, 218
Sajószentpéter IV.. akna, 216
Sajószentpéter külszíni bányavasútjai, 190
Sajószentpéteri Ferenc Szénbánya Kft, 217
sajószentpéteri üveggyár, 195, 218
Sajószetpéter, 198
Sajóvárkony, 11, 35, 36, 40, 41, 45, 68
Sajóvárkonyi Kőszénbánya Társaság, 35, 36, 40, 41
Sajó-völgy, 16, 17, 79
Sajóvölgyi Bányaüzem, 89, 100, 122, 168
Sajóvölgyi Fatermelő Rt, 94
Sajóvölgyi Kőszénbánya Rt, 217, 218
Salgótarjáni Kőszénbánya I. lejtősaknai bánya, 89
Salgótarjáni Kőszénbánya Rt, 88, 89
Salgó-Tarjáni Szent István Kőszéntársulat, 22
Salgótarjáni Vasfinomító, 20, 37
Samu lejtősakna, 89
Sámuel táró, 29, 78
Sándor akna, 217, 218
Sándor bánya, 35, 40, 41, 42, 166, 167, 188, 218
Sándor Kőszénbánya Vállalat, Auslander és Társai, 217
Sándor Kőszénbánya Vállalt, Auslander és Társai, 218
Sándor táró, 159, 160, 166, 167
Sárkány Kornél, 109, 118, 141, 146
Sárkány-féle bányák, 143
Sarolta akna, 196, 217
Sáros völgy, 159, 161
Sáta, 68, 194
Schacht bánya, 220, 223
Scheuchenstuel táró, 238, 268
Scheuchenstuell táró, 263
Schlosser Albert, 78, 193
Serényi László gróf, 30
Sigl, 39, 47, 50, 51, 52
Sigl Wiener N. gőzmozdonyok, 47
sodronykötélpálya, 100, 102, 103, 120, 142
sodrony-kötélpálya, 25
Sólyom telep, 99, 101
Sólyom völgy, 100
Somsály, 36, 40, 41, 42, 43, 46, 68, 264
Somsály függőleges akna, 42, 46
Somsályfő, 46, 65
Somsályfői főtáró, 42
Somsályfői segédtáró, 42
Somsályi szárnyvonal, 46
Sopron, 11
Steyr, 61
Stratum Bányaipari és Kereskedelmi Rt, 163, 166
Sugár István, 118
Sugár lejtősakna, 118, 120
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súlyvagon, 12

Sz
Szabadság akna, 68, 79, 80
Szabadságrendező, 274
Szakács Gábor, 60
szakszervezet, 42, 264
Szalajka - Fatelep, 30
Szalay Barkóczy István, 188
Szalkai Emil, 166
Szalkai és Tsa, 159
Szalkai Sándor, 166
Szállítóberendezések Gyára, 59, 60, 209
Szárhegy táró, 100
szárnyvonal, 22, 46, 111, 113, 119, 130, 191
Szarvaskő, 31, 32, 68, 287
Szarvaskő Bánya vasútja, 286
Széchenyi-hegyi Gyermekvasút, 62
Szekrényessi Árpád, 159
Szeles, 44, 79, 100, 121, 122, 152, 222, 265
Szeles akna, 43, 100, 121
Szeles I. akna, 89, 120, 152, 168
Szeles II, III, és IV. akna, 120, 152
Szeles II. akna, 89, 109, 119, 120, 121, 122, 142, 146,
147, 152, 153, 157, 168
Szeles III. akna, 100, 102, 103, 122, 152, 153, 156
Szeles IV. akna, 79, 156, 222
Szeles lejtősakna, 120, 152
Szelesi külfejtés, 152
személyszállítás, 9
szén, 10, 11, 12, 32, 45, 68, 76, 78, 80, 114, 118, 123,
127, 141, 159, 161, 165, 167, 176, 180, 181, 182, 183,
184, 193, 194, 217, 221, 232, 234, 238, 239, 240, 241,
242, 243, 244, 267, 274
Szendrő, 114, 133
Szénégető bánya, 217
szénosztályozó, 45, 68, 71, 80, 86, 119, 167, 168, 173,
176, 181, 182, 184, 185, 188, 222
Szent István akna, 113
Szent István bánya, 118
Szent István Kőszénbányatársulat, 23
Szent István táró, 120, 264, 265
Szent-János táró, 287
Szepes, 22
Szepsi Lajos főművezető, 52
Szepsy Lajos, 56
szerkocsi, 38
Szihalom, 9
Szilvásvárad, 30, 31, 63, 185
szilvásváradi kisvasút, 30
Szilvi akna, 167, 168
Szirk, 25
szirki rakodó, 25
Szirmay Alfréd, 118, 193, 194

Szirmay bánya, 193, 217
Szlovákia, 21
Szlovik táró, 88, 89, 91
Szoffer testvérek, 221, 225
Szolyvai Falepárló, 203
Szomolnok, 128, 250
Szontágh Ádám, 193
Szovjet Javakat Kezelő Hivatal, 221, 225
Szúcs–Egercsehi, 79
Szuha völgyi szénbányák, 114
Szuha völgyi szénterület, 114
Szuhakálló, 100, 101, 102, 103, 105, 111, 117, 118, 119,
120, 121, 122, 130, 146, 150, 152, 157, 180, 222, 265
Szuhakálló I. akna, 121
Szuhakálló I. lejtősakna, 121
Szuhakálló – Kurityán – Felsőnyárád iparvágány, 157
Szuhakálló – Múcsony külszíni bányavasútjai, 153
Szuhakálló - Múcsony külszíni bányavasútja, 151
Szuhakálló bányászati iparvágányai, 155
Szuhakálló I. akna, 89, 122, 152, 168
Szuhakálló I. lejtősakna, 120, 152
Szuhakálló I. lejtősakna., 120
Szuhakálló II. akna, 121, 122, 152, 157
Szuhakálló iparvágányai, 156
szuhakálló vasútállomás, 119
Szuhakálló-Felsőnyárád normál nyomtávú iparvágány,
119
Szuhakállói Kőszénbányák, 119
Szuhakállói Kőszénbányák Kossitzky és Társai, 119
Szuhakállói Kőszénbányák Kossitzky és Társai, és Winter
Hermann, 119, 120, 152
Szuhakálló-rudolftelepi iparvágány, 115
Szuhavölgyi Bányaüzem, 89, 100, 122, 123, 142, 156, 168
Szuhavölgyi Szénbányák Nemzeti Vállalat, 121
Szűcs Zoltán, 97
Szvoboda Antal, 221, 224
Szvoboda táró, 221, 224

T
Takács Bence, 73
Tamás és Hasznosi alagutak, 43, 45
Tamás István, 120, 153
Tamás táró, 263
Tamássy Károly, 146
Tanácsköztársaság, 42
tanbánya, 168, 198, 218, 265
Tankovics János, 66
Tardona, 40, 68, 78, 94, 95, 99, 159, 161, 165, 166, 167,
168, 169, 173, 194, 197, 263
Tardonai völgy, 175
tarifapolitika, 18
tartálykocsi, 49, 55
tehergépkocsi, 26
teherkocsi forgalom, 13
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telekesi ércbányák, 108, 129
Teleki Géza, 29, 78, 193
Temesi Béla, 60
tengely-nyomás, 18, 25
Teréz táró, 100
Tervtáró, 44, 79, 100, 160, 164, 165, 166, 167, 168, 180
Tiszai pályaudvar, 18
Tiszavidéki Vasút, 17, 18, 22
tiszavidéki vasúttársulat, 24
Tiszolc, 11, 18, 25, 27
Tiszolc fűtőház, 18
Tokaji Szabó István, 89
Tólápa, 43, 121
Torna, 22
Tótfalusi-völgy, 30
Tóth András, 74
törvénycikk, 16, 39, 44
trianoni határok, 116
tűz és robbanásveszélyes bányák, 14

U,Ú
U 36,001, 250
Új akna, 264
Új táró, 43, 160, 166, 188, 265
Új, és Erzsébet tárók, 41, 42, 46
Újakna, 196, 258
Újtelepi (II. aknai) vonal, 198
Uppony, 32, 78, 193
Uradalmi táró, 117, 118, 152
UVATERV, 113, 276
Uzina 23 August, Bukarest, 50

Ü,Ű
Ürmössy Lajos, 259
űrszelvény vizsgáló kocsi, 237, 270

V
Vadna, 19, 31, 32, 88, 89, 100, 166
vadnai bánya, 103
vagon, 12
Vajács táró, 41
Vajda F, 31
Vajdahunyad – Gyalár, 283
Vakur bánya, 217
vámfont, 37
Varbó, 191, 194, 197, 199, 232, 235, 264, 266
várkonyi kőszén, 20
Vasárnapi Újság, 21
vasérc, 10, 11, 12, 25, 108, 109, 114, 117, 127, 129, 136
vasfínomítás, 4, 231
Vasgyár, 267, 268, 270, 271, 274
Vashegy, 25, 27

vasművelők, 10, 35, 40, 42
Vass Tibor, 64
vasút, 4, 10, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 30,
31, 32, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 46, 57, 64, 69, 70, 88, 89,
93, 97, 101, 102, 103, 108, 111, 112, 113, 114, 117,
118, 119, 130, 131, 132, 133, 136, 148, 153, 154, 159,
161, 165, 166, 167, 169, 176, 177, 178, 185, 191, 193,
195, 196, 197, 198, 199, 200, 217, 226, 227, 232, 235,
236, 246, 250, 258, 264, 267, 268, 269, 273
vasútállomás, 13, 80, 81, 84, 85, 175, 253, 254, 255, 267,
275
vasúti rakodó, 147
vasútvonalak, 13, 18, 22, 28, 31
Vay, 159, 166
velezdi lejtősakna, 81
Velezdi lejtősakna, 80
Veninger, 19
Vereinigung volkseigener Betriebe (VVB) des Lokomotív
und Wagonbaus, 50
Verespart, 223
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