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„Ha összejövünk, az a kezdet, 

ha összetartunk, az a haladás, 

ha összefogunk, az a siker.”1
 

 

Amikor Sajószentpéter szénbányászatáról írtunk, akkor nagyjából 85 év eseményeit 
kellett nyomon követnünk. Azért csak ennyit, mert az első bizonyított bányanyitás itt 1888-

ban történt és az utolsó szénbánya bezárása pedig 1973-ban. 

Amint e könyvben láttuk, 1888. év előtt is történtek itt a környéken szénkutatások, bányanyi-

tások, azonban ezek csak áttételesen köthetők Sajószentpéterhez. A szénszállítás ekkor még 
fogatokkal történt, vasútról még szó sem volt… 

A témával egy önálló könyv foglalkozik, „Sajószentpéter szénbányászata 1888-1973” címen. 
A könyv megtalálható a Magyar Elektronikus Könyvtárban.2 Ebben nagyon vázlatosan termé-
szetesen érintettük a külszíni bányavasutak kérdéskörét is, ám e téma ennél sokkal nagyobb és 
összetettebb.  

A Sajószentpéter – Kondó – Harica külszíni bányavasút a kezdetekben nem kapcsolódott a 
sajószentpéteri szénbányászathoz! A korai időszakban Sajószentpétert csak annyiban érintet-

te, hogy ide, a község szélén levő pályaudvarra érkeztek be a szerelvények, de a kondói, 
haricai, illetve a köztes helyek szénbányáinak szenét szállították.  

A sajószentpéteri szénbányáknak a kezdetekben is önálló külszíni bányavasútjai voltak, így a 
Xivkovich-féle, Erzsébet bányának is, ahogy a Szirmay-féle, Alfréd aknának is. Később e bá-
nyáknak a Magyar Általános Kőszénbánya Rt tulajdonába kerülésük után is, majd a Borsodi 

Szénbányák Rt idejében sem használták a Sajószentpéter – Kondó – Harica vasutat.  

Ez majd csak a 2. világháború utáni „átrendeződés” után következik be, amikor az államosí-
tások megtörténnek, illetve Sajószentpéter székhellyel alaposan átrendezik az itteni és kör-

nyékbeli szénbányászatot is. Létrejönnek a borsodi szénterületen a területi tagoltságú szénbá-
nya központok, így egy Sajószentpéter központú bányászati terület is. Először, mint nemzeti 
vállalat, majd később Bükkaljai Bányavállalat, még később Bükkaljai Bányaüzem, amelyhez a 

térségi, közel eső szénbányákat is hozzácsatolják, amelyek a Bükk-hegység felé vezető völgy-

ben helyezkednek el, egészen a Haricáig. Már amelyek megélik a háború utáni átminősítést 
és ideiglenesen, vagy tartósan „művelésre alkalmas” minősítést kapnak. Ilyen módon voltak 
bányák, amelyeket azonnal bezártak, voltak, amik a szénínség miatt még néhány évet „átvé-
szelte”, és voltak, amik tartósan üzemelhettek, sőt fejlesztéseket, nem ritkán igen nagyszabá-
súakat is végrehajtottak a térségben. 

Ekkor már a sajószentpéteri szénbányászatnak is része lesz a Sajószentpéter – Kondó – 

Harica külszíni bányavasút, de a Sajószentpéter I., II. III., és IV. aknák ettől a vasúttól függet-

len, külszíni bányavasutakkal rendelkeznek!  

                                                           
1
 Henry Ford 

2
 Rónaföldi Zoltán: Sajószentpéter szénbányászata 1888-1973 (Magyar Elektronikus Könyvtár) 
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E külszíni bányavasút történetét tehát csak részben kapcsolhatjuk Sajószentpéterhez és bányá-
szatához. A kezdetekben ez igazából a Kondó – Harica térségben levő szénbányák szállítási 
gondjait oldotta meg. Számos kisebb-nagyobb szénbánya volt e területen, mind magánkézben 
és ez utal arra is, hogy magát ezt a vasutat is a bányák tulajdonosai építették. Tették ezt saját 
tőkéjükből, hogy a szénbányászatuk versenyképes legyen és működhessen. 

Rámutatunk majd, hogy az itteni szénbányászatra alapvető gazdasági érdekek hatottak. Az 
egyik ilyen tényező nevezetesen a kohászati igény, ami e térségben a diósgyőri kohászatot 
jelentette. A második nagy mozgósító erő a hazánkban folyó vasútépítés és fejlesztés ezekben 
az időkben. Lehetne ezt tovább sorolni, mert a hazai malmok, gépgyárak és egyéb gyárak, 
majd a lakosság is egyre több és több szenet igényelt. 

Ráadásul a bányászat, a kohászat és a vasút hármasa egy egymást „erősítő” gazdasági 
összlet! Több termelés, több szénszükséglet, nagyobb szállítási feladat, még több gőzmoz-

dony és vonat. Több vasúti sín, acélszerkezetek, gépgyártás, mozdonyok, kocsik… 

A sajószentpéteri térség szénbányászatára is az ipar fejlődése, és a vasút gyakorolta a 
legnagyobb hatást. 

A diósgyőri kohászat3
 hosszú múltra tekint vissza e térségben: kezdete Mária Terézia 

1770. július 28-án kelt rendeletétől datálható, melyben megalapította a „Hámor Vas-mű” vas-

verő hámort és Fazola Henriket,
4
 a kor kiemelkedő szakemberét nevezte ki vezetőjévé. Fazo-

la épített egy kohót Ómassán, ami 1828-ig működött. Ezután fia, Fazola Frigyes
5
 építette fel 

                                                           
3
 A diósgyőri kohászat története 

4
  Fazola Henrik 1730-ban Würzburgban született. Lakatosmester, gyártulajdonos, az ipari tőke egyik első képvi-

selője Magyarországon. Német származású vasműves, aki a szakma mesterfogásait testvérével, Fazola Lénárddal 
együtt Würzburgban, Georg Oegg udvari lakatosmestertől tanulta. A testvérek egy ideig vándoroltak Európában, 
majd Magyarországon telepedtek meg. Amikor ideértek, Henrik mindössze huszonnyolc éves volt, de a szakmá-
ját már olyan magas szinten művelte, hogy Barkóczy Ferenc egri püspök, Heves megye főispánja Egerbe hívta, 
és megbízta az épülő vármegyeháza kovácsoltvas kapuinak, illetve díszeinek elkészítésével és más lakatosmun-

kákkal. Egri éveinek számos alkotása máig fennmaradt. Műhelyéből olyan, ma már műemléknek minősülő ipar-

művészeti kovácsolt vasmunkák kerültek ki, mint az egri vármegyeháza szőlőfürtös és címeres rácsos kovácsolt-
vas kapui, vagy főkapu feletti félköríves betétrács. 1761 után a felsőtárkányi és a harsányi püspöki nyaraló, a 
harsányi templom, az egri érseki palota és a kanonokházak, továbbá a Keglevich család pétervásári kastélya 
számára készített díszítő vasmunkákat. Működése eredményeként nagy vagyonra tett szert, amiből egy vasművet 
akart alapítani Eger közelében. A Mátra és a Bükk hegységekben folytatott bányakutatásait siker koronázta. A 
Bükkben feltárt vasérctelepekre alapozva vasgyártáshoz fogott a Garadna és a Szinva patakok völgyében 1765-

től létesített vashámorokban. 1767-ben a Jászóban székelő Bányamesteri Hivatal engedélyével újabb ércbányá-
kat nyitott Parádon és Gyöngyösorosziban, 1769-ben Upponyban. 1767-ben megházasodott, egy Linczin Anna 
Mária nevű módos özvegyet vett el, aki azonban öt év múlva meghalt. 1768-ban Egerbe hívta öccsét, Lénárdot, 
és rábízta a kovácsüzem vezetését, hogy ő a kohászkodás előkészítésével foglalkozhasson. 1770. július 28-án 
Mária Terézia aláírta a diósgyőri vasgyár alapítólevelét. Ekkor – a bécsi bányakincstárral, kamarai főtisztvise-

lőkkel és miskolci kereskedőkkel társulva – építeni kezdte a felső-hámori (ma Miskolc-Ómassa) vasolvasztót, és 
azt 1772 tavaszán üzembe is helyezte. Az építkezéshez és az üzem beindításához stájer és felvidéki, vasgyártás-

ban illetve -feldolgozásban jártas szakembereket telepített le, ők lettek Ómassa és Hámor települések őslakosai. 
Egri lakhelyét feladva ő maga is a vasgyár területére költözött, és ettől fogva vasgyárosként dolgozott. Újra 
megnősült, felesége Karl Tekla volt, tőle született Frigyes fia és Borbála lánya. A bükki vasércről hamar kide-

rült, hogy gyenge minőségű, a szállítás pedig költséges, az udvar támogatásai is elmaradtak, és ez felemésztette 
vagyonát – és egészségét. Fazola Henrik 1779 áprilisában hunyt el Hámor községben. Fazola halála után a vas-

gyártás ezen a területen 1820 körül befejeződött, a kohó köveiből iskolát építettek. Fia, Fazola Frigyes a közeli 
Újmassán új kohót építve folytatta apja munkásságát. 
5
 Fazola Henrik halála után özvegye, Tecla asszony, szegényes körülmények között nevelte két kicsi gyermekét, 

Frigyest és Borbálát. 1793-ban Frigyest – atyjára tekintettel – felvették a selmecbányai Bányászati Akadémiára. 
Tanulmányai befejezése után ausztriai vas- és acélgyárakban szerezte meg az acélgyártáshoz szükséges gyakor-
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az újmassai őskohót, ez 1866-ban szüntette be termelését. Innen költözött át a gyár – helyszű-
ke miatt – Diósgyőr-Vasgyárba 1870-ben. Rövid időn belül nagyolvasztók, vasöntöde és ko-

vácsolók létesültek. 

A helyzet azt kívánta, hogy új helyszínen, új gyárat létesítsenek, amely biztosítani tudja az 
akkoriban fellendülő vasútépítéshez szükséges sínanyagot és más termékeket. A lehetőségek 
feltárásával a pénzügyminiszter Gränzenstein Gusztáv6

 osztályfőnököt és Péch Antal7
 titkárt, 

bányamérnököt bízták meg (Selmecbányán akkoriban még együtt kezelték a bánya- és a ko-

hómérnökképzést, a végzősök egységesen bányamérnöki oklevelet kaptak). Péch Antal a 

nyersanyag- és energiaforrások felmérése után egy Diósgyőr és Miskolc közötti helyszínt ja-
                                                                                                                                                                                     

lati ismereteket. Még csak 25 éves volt, amikor visszatérve a diósgyőri vasmű sáfára, majd ellenőre lett, később a 
helyettes igazgatói posztot is megkapta. Folytatta apja bányakutatásait, Diósgyőr közelében kőszenet talált, ami-

vel sikeres cementacél-gyártási kísérletekbe fogott. Bevezette Diósgyőrben a tégelyacél-gyártást. Az elhanyagolt 
diósgyőri vasgyár működését gazdaságossá tette, visszafizette az apjától átvett kincstári és magántartozásokat. 
1809-ben az alsó-magyarországi bányakerület vasgyári felügyeletével bízták meg, de székhelye Diósgyőrben 
maradt, és ő lett a diósgyőri vasgyár igazgatója. 1813-ban apja kohójának helyétől távolabb új nagyolvasztót 
telepített a mai Újmassán. Az őskohó ma hazánk egyik legjelentősebb ipari műemléke. A hámorok energiaellá-
tására 1810-ben víztározót épített; ez a mai Hámori-tó. 1816-ban Rónicra helyezték, de összetűzésbe került felet-

teseivel, ezért megfosztották állásától és rendelkezési állományba helyezték. A Diósgyőr–Hámorba való vissza-

térése utáni időkben igen szűkös anyagi helyzetben volt. Szakmai tudását azonban a magyar részvényesek nem 
tudták nélkülözni, ezért meghatalmazták a vasműnél való képviseletükkel. Fazola Frigyes 75 évesen halt meg 
Diósgyőrben. Felesége Jung Johanna volt, az anyakönyvek tanúsága szerint gyermekei közül Károly Lajost 
1802-ben keresztelték meg a mindszenti, Antónia Máriát 1803-ban a felsőhámori, Mária Johannát pedig 1805-

ben szintén a felsőhámori plébánián.  
6
  Graenzenstein Gusztáv, m. kir. pénzügyminisztériumi osztályfőnök és államtitkár-helyettes, 1808-ban Nyitra-

Szerdahelyen született; a gimnáziumot a pozsonyi ág. ev. líceumban végezte (1826–27), a jogot az ottani jog-

akadémián  1828-ban a selmeci bányászakadémiára ment és tanulmányainak befejezése után 1830-ban állami 

szolgálatba lépett, mint a főbánya-grófsági iroda „járulnoka”. Később fogalmazó-gyakornok lett a bécsi cs. k. 
bányászati udvari kamaránál, aztán fogalmazó Selmeczen, titkár a szomolnoki bányászati főhivatalnál, udvari 
fogalmazó Bécsben, bányászati előadó Oravicán, míg végre 1835-ben az oravicai bányaigazgatóság elnökévé 
léptették elő, mely alkalommal udvari kamarai tanácsosi címet és magyar nemességet nyert. 1848-ban a m. kir. 

pénzügyminisztérium bányászati osztályának főnökévé neveztetett ki. Ekkor ismerkedett meg Lónyay Menyhért-
tel, kivel haláláig a legszorosabb barátság kötötte össze. 1857-ben Tirolba nyert meghívást az achenraini magán-

bánya- és kohó-vállalat igazgatójának minőségében. 1867-ben Lónyay Menyhért pénzügyminiszter magához 
vette, mint osztályfőnököt és államtitkári helyettest. Az oravicai választó kerület kétszer egymásután választotta 
meg országgyűlési képviselőjének, 1870-ben, kevéssel halála előtt, a szent István rend lovagkeresztjével tüntet-

ték ki. Meghalt 1870. ápr. 28. Budán 61 éves korában. 
7
 Péch Antal (Nagyvárad, 1822. június 14. – Selmecbánya, 1895. szeptember 18.) bányamérnök, az MTA tagja. 

A Bányászati és Kohászati Lapok megalapítója, első kiadója és szerkesztője. A Bányászati Akadémia elvégzése 
után kincstári szolgálatba lépett. Számos bányánál, vállalatnál dolgozott. 1848 évben a Pénzügyminisztériumba a 
bányászati osztályra fogalmazónak osztották be. 1847-ben a királyi kamara bányatisztté nevezte ki Körmöcbá-
nyára. 1849-ben a magyar kormány utasítására (hazafias hűségének tanújelét adva) élete kockáztatásával Debre-

cenbe szállíttatta át a körmöcbányai pénzverő gépeit, berendezéseit és készleteit. A világosi fegyverletételt köve-

tően börtönbüntetést nem kapott ugyan, de állását vesztette, ami nagy anyagi veszteséget okozott számára. Csak 
1850 közepén tudott elhelyezkedni. 1851-ben a morvaországi Osztrauban (ma Ostrava) a Klein testvérek tulaj-

donában lévő szénbányák igazgatását vette át. 1853-ban a honvágy hazahozta Magyarországra, de szakmájának 
megfelelő állást nem kapott, így a Tisza-szabályozásnál napidíjas mérnökként helyezkedett el, ahol öccsét, Jó-
zsefet mérnökként alkalmazták. 1855-ben visszatért Csehországba, ahol megpályázta és elnyerte Schatzal szén-

bányáinak igazgatói állását. 1858 januárjában a Németországban lévő Ruhr-vidéki Bochum szénbányáinak igaz-

gatójának hívták meg, ahol 1862-ig látta el feladatát. Ebben az évben a Mátrai Bányaegylet igazgatója lett Recs-

ken. 1865-ben gróf Károlyi György tulajdonában Nógrád megye Nemti községében lévő kőszénbányáját bérelte 
ki. 1867-ben a Pénzügyminisztériumba titkárnak, majd 1873-ban ugyanott miniszteri tanácsossá nevezték ki. 
Részt vett a vajdahunyadi vasgyár kialakításában és a Zsilvölgy szénbányászatának fejlesztésében. Megbízták a 
selmecbányai II. Józsefről elnevezett táró befejezésének meggyorsításával. Érdemeket szerzett a selmeci fémko-

hászat központosításában. Munkájával meg tudta akadályozni Úrvölgy bányászatának megszüntetését. Nyugál-

lományba vonulása után 1883-ban megválasztották Selmec- és Bélabánya szabad királyi város országgyűlési 
követének. A Pallas nagylexikon bányászati rovatának szerkesztője és megírója volt. 
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vasolt, a Szinva partján, amely kincstári tulajdonban volt. A vasgyári tervek bírálata 1868. 
május 9-én volt, a bizottság tagjai Gränzenstein Gusztáv, Péch Antal, Splényi Béla báró,8 
Moschitz Márton9

 rónici vasműfőnök, Glanzer Miksa
10

 bányatanácsos, korábbi fehérpataki 
igazgató volt. Glanzer Miksa, akit „az új vasgyár műszaki keresztülvitelével” bíztak meg, 
később, 1872-ben így magyarázta a javaslatot:  

„… ehhez legalkalmasabbnak ajánlkozott Diósgyőr, az ország közepén feküdvén, a 
vasúti hálózatnak legnagyobb összecsoportosulásával sőt avval nemsokára összekötve, ki-

fogyhatatlan barnaszén telepek közelébe, jó indulatú és az ellentét által nehezen bevethető 
vidéken és tősgyökeres magyar nép közepette, termő talajon oly előnyöket nyújtanak, hogy a 

helyiség választása kétséget nem szenvedhetett…”. 

Az új vasgyár építése 1868-ban kezdődött el, a cél 10 000 tonna vasúti sín előállítása volt, 
illetve akkori megfogalmazás szerint 50 ezer bécsi mázsa nyersvas és 200 ezer bécsi mázsa 
vassín gyártása.

11
 A beruházás 2 millió forintos12

 befektetéssel valósult meg.  

Nekik maguknak is számos szénbányájuk lesz Miskolc, Diósgyőr környezetében. Ők a Ma-

gyar Királyi Állami Vas- és Acélgyárak, a MÁVAG. Tulajdonosuk a Kincstár, azaz az állam. 
Lesznek vasércbányáik is Rudabánya térségében, 

Már a gyár telepítése kezdetén kiépítették a vasútvonalakat Lyukóbánya és Pereces irányá-
ba.

13
 1870-re elkészült a nagyolvasztó, acélt eleinte kavaró eljárással állítottak elő, 1871-ben 

termelni kezdett a „hengerde” három hengersora is, melyeket gőzgépekkel hajtottak meg. 

Működött a kovácsüzem 6 tonnás „gőzpörölye” és két másik kalapácsa, miközben folyamato-

san épültek a többi üzemrészek is.  A rendszeres anyagvizsgálat az 1873-ban létesített „ve-

gyészeti laboratórium”-ban kezdődött el.  

Az acélgyártás kőszénnel fűtött kavarókemencékben történt, mígnem fontos lépésként 1879-

ben megindult a martinacél gyártása is, két darab 6 tonnás Siemens – Martin – kemencében. 
Az acélgyártás bővítése azért volt elkerülhetetlen, mert addig a gyár vassíneket gyártott, ho-

                                                           
8
 Báró Splény Béla katonacsalád sarja. A tábornoki rangú apa Bécsben a magyar testőrség kapitánya volt. A 

Splény család, az időben előre, hátra és oldalágon is, virtigli katonacsalád. 1847 nyarán, a selmecbányai akadé-
mia elvégzése után, szűknek érezte a „bányahivatalnoki eszmekört", és vágyódott „a politika nagyobb látókörű 
életébe". Az 1847-48-as reformországgyűlés hazánk politikatörténetének egyik legnevezetesebb eseménysora. A 

fiatal Splény báró emlékirataiban megemlíti, hogy a jobbágyfelszabadításról rendelkező úrbéri törvény megsza-

vazását, amire ő örömmel voksolt, az ellenzékhez tartozó, tehát Kossuth Lajos pártján lévő földbirtokosok közül 
is számosan igen leverten fogadták. Splény báró ekkor nagyjából évi jövedelme felének elvesztésére szavazott. 

Sógora lett Guyon Richárd a későbbi legendás tábornok is. Később csak visszatért a műszaki, bányászati életbe, 
1888-ban már nyugalmazott miniszteri tanácsos. 
9
 Rohniczi környék. 1. Vasgyári hivatal, a) Rohniczon: Moschitz Márton, bányatanácsos, főnök. Magyarország 

tiszti cím- és névtára - 1. évfolyam, 1873.Magyar kir. pénzügyministerium 
10

 Glanczer (Glanzer) Miksa,Glanzer Antal kohómester és Marschan Karolina fia. Pólhora/Erdőköz, Zólyom m. 
1829. okt. 12., r. kat. 1848. októberében önkéntes lesz a Zólyom megyében alakuló honvédzászlóaljnál. Őrmes-

ter, 1849. jan. 28. (16.)- hadnagy, júl. 28 (16.)- főhadnagy alakulatánál, a 64. honvédzászlóaljban, végig a komá-
romi várőrségnél, vár feladásáig. 1851/52-től elvégzi a Selmeci Akadémia bányász szakát. Később a fejérpataki 
vasgyár igazgatója, 1868-1888. a diósgyőri vas- és acélgyár vezetője. 1890. nyug. bányatanácsos Budapesten, a 

Pest városi Honvédegylet tagja. † Körmöcbánya, 1895. okt. 28. 
11

 1 bécsi mázsa = 56 kg, ebből adódóan a mennyiségek 2 800 tonna nyersvas, 11 200 tonna sín. 
12

 3442 Ft/Ft (1868. év) átszámítással ez mai értéken nagyjából 6,9 milliárd Ft lehet. 
13

 Erről majd külön is írunk, mert a köztudatban ezt a vasutat, amely Baross-aknán túl, Radostyánig, Parasznyáig 
terjedt ki, sokan keverik a Sajószentpéter – Kondó – Harica vasúttal! 
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lott külföldön már acélból állították elő ezeket. Fontos tény, hogy a téglagyárban14
 félmillió 

tűzálló téglát állítottak elő, így azt nem kellett máshonnan behozni. A szakmai felügyeletet 
Kerpely Antal,

15
 később Teutschl (Técsey) Ferenc16

 látta el.  

Érdekes adat, hogy ebben az időben – ezt Kerpely 1882-ben, az Iron and Steel című szakfo-

lyóirat konferenciáján elhangzott előadásából tudjuk – Magyarországon 52 nagyolvasztó mű-
ködött.17

 

A vasútisín-gyártás fontossága miatt a diósgyőri M. Kir. Vas- és Acélgyárat a M. Kir. Állam-

vasutak Gépgyára Igazgatósága alá helyezték. Az acélgyártás mennyiségének növelése érde-

kében 1882-ben Bessemer-acélművet telepítettek. A nyersvasat generátorgáz-fűtésű lángke-

mencében olvasztották fel. A kialakított technológia révén Thomas-eljárás szerint is tudtak 

dolgozni. Az acélgyártás fejlesztésével azonban – anyagi okok miatt – nem járt együtt a 
nyersvasgyártási kapacitások bővítése, ezért a hiányzó nyersvasat külső forrásból kellett be-

szerezni. Az acélfelhasználás volumene tovább nőtt, miután 1884-ben, Técsey Ferenc vezeté-
sével bevezették az alakos acélöntvények gyártását is.  

1885. április 19-én a gyár több fontos üzemcsarnoka leégett, de a helyreállítás gyorsan meg-

történt. A minőség-ellenőrzés kiszélesítése céljából 1886-ban bevezették a mechanikai és 
technológiai vizsgálatokat is. 1897-ben beindították a tégelyacélgyártást, majd ehhez kapcso-

lódva készült el a nemesacél-kovácsműhely.  

Ugyancsak ebben az évben indították be a nagy pontosságú és igényes felületi minőségű 
anyagokat előállító hántolóüzemet.  

A fejlődés ezt követően töretlen volt, a termelés és kereskedelem 1898. évi számai: a magyar-

országi eladás 53 500 tonna, ausztriai eladás 405 tonna, a balkáni eladás 707 tonna volt. A 

gyár ekkor már 1 600 munkást foglalkoztatott. A gyárteleptől nyugatra és északra nagy lakó-

                                                           
14

 A téglagyárak is nagymennyiségű porszenet használtak a téglaégetéshez. 
15

 Kerpely Antal (Kürtös, (Arad vármegye), 1837. február 5. – Selmecbánya, 1907. július 22.) kohómérnök, az 
MTA tagja. A selmeci bányászati akadémia vaskohászattani tanszék első professzora és tanszékvezetője. Első 
külföldi tanulmányútját 1866-ban folytatta le, amikor felkereste Szászország, a Rajna-vidék és Würtenberg na-

gyobb vasgyárait. 1869-ben Németország, Franciaország és Belgium nagyobb vasgyárait kereste fel. Tapasztala-

tairól részletesen beszámolt a Bányászati és Kohászati Lapokban és a Lipcsében megjelenő Berg- und 

Hüttenmannische Zeitung című szaklapban. 1872-ben felkereste Svédország és Anglia nagyobb vasműveit. 
1873-ban a bécsi világkiállítást tanulmányozta és a vasgyártásra vonatkozó észrevételeit, tapasztalatait (magyar-

országi kiadó hiányában) németül jelentette meg. 1874-ben a Siemens vasgyártási eljárást Angliában tanulmá-
nyozta, mert kísérleteket kívánt végezni a gyalári (Hunyad vármegye) vaskővel és a Zsil-völgyi kőszénnel. 1879-

ben meglátogatta a párizsi világkiállítást és vaskohászati tapasztalatairól német nyelvű tanulmányt adott ki. 
1880-ban Németországban tanulmányozta a világhírű Krupp-vasműveket és a Bessemer kohókat. 
16

 Teutschl Ferenc – a későbbi diósgyőri – Técsey Ferenc, a diósgyőri vasgyár igazgatója. a diósgyőri vasgyár-

nak legnehezebb időszakában volt vezetőségi tagja, később igazgatója. Teutschl (Técsey) Ferenc 1838-ban szü-
letett Selmecbányán, s 1858-ban itt szerzett kohómérnöki diplomát. Az ezt követő években több helyen dolgo-

zott, szorgalmával, tudásává mindenütt kitűnt. Nyelvismerete: beszél és ír magyar, német, tót nyelven. Volt bá-
nya-számvevőségi gyakornok, jegyző. Zólyombrézón vasmű ellenőr, a dobsinai vasműben művezető, a rónitzi 
vasműnél számtárnok helyettes, majd a szomolnoki m. kir. bánya, erdő és állami javak igazgatóságánál szám-

tiszt. Kohászati gyakorlati ismereteit gyarapította a vasfinomítás terén, így kiválóan alkalmasnak bizonyult a 
diósgyőri vasműben a finomítási problémák megoldására. Az 1870-es években a még megszüntetésre javasolt 

vállalat az ő vezetése alatt Európa-szerte elismert kohászati bázissá fejlődött. 
17

 Gömör vármegye ebben akkor nagy szerepet vitt, mert a hazai vastermelésnek nagyjából fele innen szárma-

zott! 
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telepet, „gyarmat”-ot építettek a munkások és az alkalmazottak számára. Ez lett a későbbi 
Diósgyőr-Vasgyár, vagy vasgyári kolónia. 

A jó minőségű diósgyőri termékek (a gyár kiváló minőségű szerszámacélokat, ötvözött acélo-

kat és fegyvercső-acélt gyártott) iránti kereslet annyira megnőtt, hogy egy harmadik martin-

kemencét is építettek és termelésbe állítottak,  

1892-ben pedig a növelt hosszúságú, méterenként 42,8 kilogrammos fővonali „góliátsínek” 

hengerlésére alkalmas reverzáló (változtatható forgásirányú) hengersort is üzembe helyeztek, 
később bővítették a kovácsműhelyt (15 tonnás gőzkalapács) és az öntvénykikészítő részleget. 
1894-ben már négy SM (Siemens-Martin)-kemence működött, majd új acélművet építettek, 
amelyben két 12 tonnás, majd később további két 25 tonnás kemence termelt. A minőség el-

lenőrzése céljából új anyagvizsgáló berendezéseket állítottak munkába. A tuskóöntésnél je-

lentkező fogyási üregek káros hatásának csökkentésére Obholczer Béla acélműfőnök ért el 
külföldön is elismert eredményeket. Az acélöntöde nagy sikere volt a pólai haditengerészet 
részére öntött 23 500 kilogramm tömegű hadihajó-előtönk. Itt készült az Erzsébet híd 60 ton-

nás horgonytartója és lánctagjai is. Az Al-Duna szabályozásához készített diósgyőri fúrók – 

sokkal jobb minőségük okán – kiszorították az addig kizárólagosan alkalmazott Krupp termé-
keket. 

Mind ehhez pedig szén, nagyon sok szén kellett!  

Ahogy azt írtam, a vasút a MÁV az egyik legnagyobb megrendelő, sín, ötvözött acél, 
kovácsolt és öntött termékek, csavaráru, lemezek, minden mennyiségben…  

Ezen túl pedig a szénnel fűtött gőzmozdonyai nagyjából a mindenkori bányászott hazai szén-

mennyiségnek a negyedét igényelte, akkor!!! 

Fejlődhetett tehát a szénbányászat, ami a borsodi, ózdvidéki térségben meg is történt. Ózdvi-

déken volt a másik nagy kohászati bázis, a Rimamurány – Salgótarjáni Vasmű Rt, amelynek 

szintén saját szénbányái vannak, de vásárol szenet szükség szerint egyéb forrásokból is.  

Ezen túl pedig az előbb említettük a gömöri bányászati-kohászati térséget.  

Bányásznak itt vasércet, sok mást is, a szükséges acélötvözők közül, szenet viszont alig. Tehát 
ide is lehet szállítani. 

Sajószentpéter szénbányászatát egy önálló könyvben összefoglaltuk, ott sok minden egyér-

telmű. E könyvben röviden megemlékeztünk a térségi szénbányászatról is, annál is inkább, 
mivel ezt a II. világháború után a sajószentpéteri szénterülethez kapcsolták. 

Mindezek mellett még egy fontos tény. 

Amikor a Sajószentpéter – Kondó ipar- és bányavasútról írunk meg kell említeni – és erről 
majd részletesen is elemzést adunk –, hogy a térséget érintette a „kincstári” bányák, azaz a 

diósgyőri vasgyár érdekeltségi körében nyitott szénbányák vasútja is. Ez a két vasút két kü-
lönböző létesítmény, a nyomtávjuk sem volt azonos és nem is kapcsolódtak egymással. 
Mindkettő ipar- és bányavasút, 1 000, illetve 760 mm nyomtávval.  

Mindkettő érintette a Pitypalatty-völgy déli részét is, szállított szenet, anyagot, de személyeket 
is…, de ismét hangsúlyozzuk, hogy nem azonosak! 



A Sajószentpéter – Kondó – Harica külszíni bányavasút Bevezetés 

9 

A diósgyőri bányavasút két szárnyvonallal bírt. Az egyik vonal a vasgyár pályaudva-

rától, Perecesen át, majd a Gränzenstein - alagúton keresztül érte el, a Baross-aknai pályaud-

vart. A másik vonal a Lyukó-völgyön húzódott és a Lyukóbányán túl Radostyánig vezetett. 

A Sajószentpéter – Kondó ipar- és bányavasút a Nyögő-patak völgyén épült meg a 
kezdetekben, Sajószentpéter és a Kondó térségi szénbányákig. Kondó előtt kanyarodott be a 
Harica-patak völgyébe. Csak majd jóval később épült tovább, egészen Harica - fűrésztelepig. 
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„Meglévő problémáink megoldása és a  

haladás mindig magával hoz nehézségeket is.”1
 

 

A bevezető fejezetben írtunk a térségi szénbányászatot fellendítő gazdasági erőkről. 
Ettől elválaszthatatlan a termékek gazdaságos, nagy teljesítményű és olcsó szállítási lehetősé-
ge. 

Mindezek alapja a Sajó völgyében megépült, normál nyomtávú, először másodrendű, majd a 

korszerűsítések után, elsőrendű, Miskolc – Bánréve vasút volt. E vasút megépítésének szük-

ségességét a XIX. század második felében, de főleg az 1867- évi kiegyezést követő, hihetetlen 
mértékű gazdasági fellendülés hozta el.  

A Gömör, a Borsod, a Nógrád vármegyei bányászat, kohászat, gépgyártás, a 

„vasmívelés” technikai, technológiai fejlődése, a térségi kőszén (barnaszén) irányába hatott 
és egyre nagyobb mennyiségben igényelték a kohók a korábbi fa-szén helyett a kőszenet.  A 

térség bányászat és kohászat ezekben az évtizedekben hatalmasat fejlődött és vonzotta a be-

fektetőket, akik ezt kihasználták. Mindezekhez azonban már nem volt elég a fogatokon törté-
nő alap- és késztermékszállítás, ami lassú, kisteljesítményű volt…  

Kellett egy stabil, időjárástól, évszakoktól független, nagyteljesítményű szállítási mód, amely-

lyel a szállítási szükségleteket ki lehetett elégíteni! 

Ez volt a vasút, amely hazánkban is rohamosan terjedt, mert a különféle térségi, gazdasági 
érdekeltségi csoportok mindezt követelték, de nem ritkán saját maguk fektettek be és építették 

is. Jöttek tehát az állami, a helyiérdekű, a magán és még számos másféle vasút, vasúttársasá-
gok is. Ez egész hazánkra, az akkori „nagy Magyarországra” érvényes volt, ugyanúgy a me-

zőgazdasági területek áruszállítására, a bányász-kohász régiókra, az erdészetekre, később 
majd a gyors és pontos személyközlekedésre is… 

Magyarország nyersvas termelésének mintegy fele, származott a Gömörben levő, 40 
kohászati üzemből a kiegyezés idején és az utána következő évtizedekben.  

A bevezetőben írtuk, hogy Kerpely Antal tanulmányában 1882-ben Magyarországon 52 nagy-

olvasztó működött. Ebből tehát 40 Gömörben, ez az összesnek a ¾-e, a többi vélhetően az 
erdélyi területen. 

Vasút nem lévén a területen, ez igen megnehezítette a termékek továbbszállítását.  A gömöri 
ércbányák ezt függőkötélpályák építésével részben meg tudták oldani, tekintettel arra, hogy e 

pályák vonalvezetését a domborzati viszonyok kevésbé zavarták, mint a vasútépítését. Ennek 
ellenére a vasútépítések itt is elodázhatatlanok lettek! 

A később ismertetett helyi bányászati, kohászati, erdészeti, ipari törekvéseken túl, Miskolc 

város is szorgalmazta, hogy a vasúti fejlesztés ne Fülek irányából, hanem Miskolc felől indul-

jon a Gömöri területek felé. 

Részleteiben ezekről is megjelentek könyvet, akit a kezdetek és a feladatok nagysága is érde-

kel, itt megtalálhatja.2 
                                                           

1
 Ian Douglas 
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A Miskolc – Bánréve vasútvonal 

A helyzet nem volt egyszerű, mert a különféle érdekcsoportok a vasútépítésekben is, 

más és más elgondolást, pályairányt akartak megvalósítani. A Miskolc – Bánréve közötti 
sajóvölgyi vasútnak is volt egy másik, nem is kicsi konkurenciája, illetve alternatívája. Látni 
fogjuk, hogy ebben a változatban az építés nyugatról kelet felé folyna, értelemszerűen elsőb-

bek a gömöri vasutak és csak utána jön a Bánréve – Miskolc vonal.  

 

„A Magyar Államvasutak első, 1867-ben a Magyar Északi Vasút által átadott pest –
hatvan – salgótarjáni vonalának változatos a története. Korai előzményének tekinthető az a 

hír, mely szerint Sina báró3
 gödöllő – hatvani birtokát Pesttel saját költségén vasúttal kötné 

össze. 

Igaz elődje az Ipoly – Sajóvölgyi Vasút volt. Az ötvenes évek közepén tervezték kiépítését a 
Szob, Balassagyarmat, Losonc, Fülek, Rimaszécs, Rozsnyó, Dobsina útvonalon, Rimaszécstől 
Putnokon át Miskolcig terjedő szárnyvonallal, „míg alsó végével a délkeleti államvaspályába 
torkolva, az ország szíve fővárosa felé nehezednék, és ugyanazon állampálya által a biroda-

lom székvárosához hozná alföldünket közelebb; felső végével oly pontot (Miskolc) érintene, 
melly felé a birodalmi vasút-háló terv szerint két vonal vezetend, egyik a Tiszántúlról Debre-

centől fel Tokajon át, másik a Mátrán innen Pestről felfelé.""4
 

 

Láthatjuk, hogy ez a javaslat is egy teljesen életképes változat. Nagyon nagy eltérés 
sem a pályairányokban, sem az érintett településekben nincs. Itt már csak az a kérdés, hogy 
merről kezdődik az építkezés, melyik részek a súlypontok, a fővonalak és mik lesznek más 
vonalakkal.  

A sajóvölgyi tájegység felé vasút ekkor nem vezetett. A gyárosok sürgetésére az 1868. 

évi XLIX. tc. államköltségen elrendelte a bányaművelés előmozdítása végett a Miskolcról 

Putnok felé , majd innen tovább a gömöri területek felé vezető, vasút építését. 

                                                                                                                                                                                     
2
   Rónaföldi Zoltán: Múltba nézek… Bánréve és a vasút (Magyar Elektronikus Könyvtár); Rónaföldi Zol-

tán:Múltba nézek… A borsodi és ózdvidéki ipar- és bányavasutak rövid története (Magyar Elektronikus Könyv-

tár) 
3
 Báró hodosi és kizdiai Sina Simon (Bécs, 1810. augusztus 15. – Bécs, 1876. április 15.) aromán származású 

osztrák földbirtokos, diplomata és mecénás. A görög-vlach származású Sina György Simon (1783–1856) és 
Derra Katalin (1792-1851) fia. Örökségének átvételétől élete végéig azok közé tartozott, akik minden fontosabb 
magyar gazdasági és kulturális mozgalmat támogattak. Bőkezű adományaival hozzájárult a nemzeti intézmények 
létesítéséhez: a Magyar Földhitelintézet és a magyar biztosítótársaság felállításához, a vasút és gőzhajózás fej-

lesztéséhez, a folyók szabályozásához, a mezőgazdasági állapotok, és iskolai, népnevelési, patronátusi viszonyok 
javításához; a köztelek, a Nemzeti Múzeum, a kisdedóvó egylet, a kisdedkórház s egyéb kórházak, bölcsődék, 
árvaházak, Vakok Intézete, kereskedelmi akadémia, Nemzeti Színház, zenede, lovarda, tűzoltási ügy, nemzeti 
kaszinó, lipótvárosi bazilika, a képzőművészet háza és mindenek felett az MTA palotája hirdetik nevét mint 
alapítóét, segélyezőét, bőkezű adakozóét. 1856 májusától 1876-ig több mint 550 ezer forintot adott jótékony és 
kulturális intézetekre. Ebben az összegben nincs benne az athéni görög akadémia egymilliót meghaladó teljes 
költsége, amelyet ő alapított és építtetett fel, és a már apja által megkezdett ottani csillagvizsgáló, amelynek 
felszerelését, s az ott alkalmazott szakemberek díjazását egészen ő vállalta el, ami 20 éven át további 200 ezer 
forintjába került. 
4
 Barkóczi Jolán: Az abszolutizmuskori magyar vasútügy a „Gazdasági lapok” tükrében. A Közlekedési Múze-

um Évkönyve 6. 1981-82 (1983) 
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„A térség vasművei 1867-ben az Első Erdélyi Vasút részére már 2240 tonna, 1868-

ban a MÁV részére 3.750 tonna sínt hengereltek. Az érintett vasművek már 1867-ben kezde-

ményezték az iparvasút létesítését, 1868. április 24-én terjesztették fel a kérelmüket az or-

szággyűléshez”5
 

 

Az 1868. évi XLIX. törvénycikk a vasutak és csatornák építésére felvett kölcsön hova-

fordításáról rendelkezett az 1. §. f). pontjában a Miskolc irányából, a Sajó-völgyén építendő 
vasútvonalról. 

A vasutak létesítését megelőző érdekérvényesítő munkában – a teljesség igénye nélkül – 

megemlítünk majd néhány nevet, akik ezeknek a vasutaknak a „kijárásában” sokat tettek:  

 Radvánszky Béla, báró6 

 Andrássy Manó gróf7
 

 

A Radvánszky család a szénbányáik, míg Andrássyék a vasércbányászat és a kohászati érde-

keltségeik miatt ügyködtek, eredményesen. Ne feledjük a vasútépítések egy részét itt is a he-

lyi tőkések, vállalkozók saját pénzből, saját hitelből finanszírozták! 

Az olcsóbb, kisebb forgalmú vasutak építését már az első, a helyiérdekű vasutak építé-
sét szabályozó törvény megszületése előtt kezdeményezték.  

A Magyar Államvasutak 1871-ben 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 vállalko-

zók is nagyban támogatták. 

 

Bánréve – Miskolc vonal
8
 

 

A vasutak fajtáira nálunk a törvényhozás 
és közigazgatás csak négy félét ismert, abban az 

időszakban, első rendű vasutak (fő és mellékvona-

lak), helyi érdekű vasutak, helyi, közúti és ipar-

vasutak, mezei és bányavasutak. 

 

                                                           
5
 Karácsony Tamás: A MÁV Miskolci Üzletvezetőség vonalhálózatának kiépülése 

6
 Sajókaza, 1849. márc. 1. - Bp., 1906. máj. 2.: művelődéstörténet író, koronaőr, az MTA tagja (l. 1879, t. 1887, 

ig. 1891), ~ Géza öccse, Tisza István sógora. A Mandello és társa, báró Radvánszky – féle kőszénbánya-vállalat, 
Sajó-Kaza környékén művelte a bányáit és egyik alapítója volt az Országos Magyar Bányászati és Kohászati 
Egyesületnek. volt Borsodi Szénbányák, a Radvánszky család sajókazai bányanyitásától eredezteti a történetét, 
amelynek dátuma 1786. 
7
 1821-ben született Oláhpatakon, - 1891. IV. 23. Ő is, akárcsak Gyula öccse, a kiegyezés utáni első magyar 

miniszterelnök, ifjú korában Gömör megye tiszteletbeli jegyzője volt, és itt tanultak bele az alkotmányos életbe. 
Élete második felében szinte minden figyelmét és energiáját a megye nagy hagyományokkal rendelkező vasipa-

rának fejlesztésére fordította. 
8
 Készült: http://www.vasutallomasok.hu/terk/BallaAtnezeti.jpg térképe alapján 

http://www.vasutallomasok.hu/terk/BallaAtnezeti.jpg
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MÁV „e” jelű vassín9
 

 

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 13-án nyitották meg. A 

felépítményt 23,6 kg/m tömegű, „e” je-

lű vassínekből építették. 

A vonal a miskolci Tiszavidéki Vasút Társaság állomásépüle-

tének 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. Fűtő-
ház 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 e 

képen 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 moz-

donnyal megszaporítani.”10
 

1871-ben a vonalon a MÁV V. osztályú mozdonyai vontatták a vonatokat. Ez a mozdony a 

fővonalakon alkalmazott III. osztályú mozdonyoktól csak kisebb méreteiben különbözött. A 
méretcsökkentésre a kisebb terhelhetőségűre épített pálya miatt volt szükség. Később ezt át-

építették, mert nem volt szinkronban a szállítási igényekkel. 

 

 

 

 

 

MÁV V. osztályú mellékvonali, vegyesvonati  
mozdony, hosszabbított füstszekrénnyel11 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9
 Karczagi Tibor: Fejezetek a hazai síngyártás történetéből. Vasúttörténeti Emlékkönyv. MÁV Igazgatóság Mis-

kolc. 1992. (23,6 kg/m fajlagos tömeg, 6,5 m hossz jellemezte) 
10

 Mohay-Dr. Bory-Fojtán: A miskolci fűtőház története 
11

 Közlekedési Múzeum: Nagyvasúti vontatójárművek Magyarországon 
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MÁV V. osztályú mellékvonali,  
vegyesvonati mozdony 1870…1898. 

35-36…142-144. pályaszám. csoport
12

 

  

 

A Sajóvölgyi vasút, (Miskolc – Bánréve), 
majd ezek további folytatásai, a Gömöri 
iparvasút (Bánréve – Feled – Fülek),13

 az 

ebből kiágazó mellékvonalak, a Bánréve – Rozsnyó – Pelsőc –Dobsina vonal és az ebből ki-

ágazó vasutak,14
 megoldották az előzőekben vázolt gondokat, amik a borsodi és gömöri tér-

ségeket érintették. 

A sajóvölgyi vasút is számos mellékvonallal bír majd, így a Barcika – Ormos puszta – Ruda-

bánya iparvasút, amely a rudabányai vasércbányát szolgálja ki.  A Bánréve – Ózd – Nádasd 
(Borsodnádasd iparvasút, amely a RIMA ózdi érdekeltségeit szolgálja mind kohászati, mind 
szénbányászati részről. A Sajóecseg–Torna–Szepsi–Luciabánya vonal… 

 

Vasúti térkép részlete15
 

 

A vasútvonal megengedett sebességi viszonyaira a következő táblázat ad áttekintést.16
 

                                                           
12

 Később: V. osztály, 5001… 5050 pályaszám Végül: 374. sorozat C-2n, 40 466 N, 45 km/h, 25,77 t/8,64 t 

Gyártó: Sigl, Wien és Wiener Neustadt, MLWB Mödling, Weitzer, Arad MÁV Gépgyár Budapest. 
13Mellékvonalai: Feled – Rimaszombat – Tiszolc – Zólyombrézó – Kisgaram; Feled – Rimaszombat – Poltár –
Rimakokova;  
14

 Pelsőc– Nagyszlabos; Pelsőc – Murányváralja. 
15

 A magyar királyi államvasutak és a kezelésükben levő helyi érdekű vasutak térképe. kb. 1914-1915. közötti 
állapotot ábrázoló teljes országos térkép. 
16

 Dr. Bory Endre: A MÁV Miskolci Üzletvezetőség felügyelete alá tartozó, illetve tartozott vasútvonalak vázla-

tos ismertetése. Vasúttörténeti Emlékkönyv 1992 Miskolc 
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Év 
Sebesség 

km/h 

1871-1893 30…40 

 

Ezeken a MÁV vonalakon rövid, kéttengelyes személykocsik közlekedtek. A személyvonatok 
mind kézifékkel közlekedtek, de nem minden kocsi volt fékezhető. 

1873-ban épült meg a miskolci Rendező pályaudvart, az Új – Miskolc állomással (a mai Gö-
möri 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.17
 

 

MÁV „c” jelű sín. 
 

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

 

Év 
Sebesség 

km/h 

1894-1899 55 

1900-1966 70 

 

Ezek után a vontatási feladatok ellátásában az V. osztályú mozdonyok száma csökkent a Mis-

kolc – Bánréve szakaszon. 

1896-ban vált önálló fűtőházzá a bánrévei, amely a többivel együtt – pénzügyi elszámolási 
szempontból – változatlanul a miskolci fűtőházhoz tartozott. 

                                                           
17

 1877-ben eredetileg a "c" szabvány 33,25 kg/m tömeget határozott meg, később, 1890-ben bevezetett új "c" 
szabványban változott meg 34,50 kg/m tömegre. 
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1898-ban készült el Miskolc-Gömöri pályaudvar. új felvételi épülete, Pfaff Ferenc tervei alap-

ján 

 

A további részletek Wimmer Vilmos ta-

nulmányából ismerhetők meg.18
 Ebből képet kap-

hatunk az építkezés költségeiről is. A számítások 

bécsi mérföldben történtek. 1 bécsi mérföld = 

7585,92 m. 

Az akkori pályahossz 6,019 bécsi mérföld, azaz 

45,660 km. A fajlagos építési költség 264 500.- 

frt/mérföld, azaz 35 867.- frt/km. Ezt akkoriban 

„jó építési költség”-nek tartották. Ebben nagy 
szerepe volt a Sajó-völgy viszonylagos síkságának, 
a kevés műtárgynak és a könnyű építkezésnek.  

A pálya Bánréve irányából Miskolc felé lejt átla-

gosan. A két település közt a tengerszint különb-

ség 35,51 m. (0,78 ‰) 

A Miskolc – Bánréve vasútvonal átadása sem mentes természetesen a különféle tor-

zsalkodásoktól. 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 köze-

lebb fekvő nagy pályaudvart építtetni, kénytelen volt egy szerényebb megállóhellyel megelé-
gedni.  

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:  

„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 azon-

ban 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 kisállo-

máson fognak felvétethetni. Belátta hát végre az állam azt, hogy a tiszai vaspályávali közös-

ködés eddig is roppant kárával volt." 

                                                           
18

 Magyar mérnöki és építészegyleti közlöny V. kötet 



A Sajószentpéter – Kondó – Harica külszíni bányavasút  A Sajó-völgy vasútja 

 

9 

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 vasút-

építésének költségeiről, létesítményeiről stb….”19
 

 

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 – Putnok - Bánréve 

 
 

 
Miskolc Gömöri pályaudvar20

 

 

                                                           
19

 Kamody Miklós: A vasúti postaszállítás Észak-Magyarországon az 1870-1880-as években. A Miskolci Her-

man Ottó Múzeum Közleményei 10. (Miskolc, 1972) 
20

 A miskolci pályaudvarok elnevezése az akkori vasutakhoz való tartozást-kapcsolódást fejezte ki. A Tiszai 
pályaudvar a Tiszavidéki Vasúthoz tartozott. A Gömöri pályaudvar pedig a „gömöri” irányba vezető Miskolc – 

Bánréve és a majdani Gömöri Iparrvasútra utalt. A kezdetekben a pályaudvarok között vasúti kapcsolat nem 
volt! www.vasútállomások.hu. Forrás: Képeslapok 10.000 pillantás Magyarországra 1896-1916. Arcanum Adat-

bázis Kiadó és Fejlesztő Kft. Tulajdonos: Sándor Antal 

javascript:parent.GoToPg(76)
javascript:parent.GoToPg(0)
javascript:parent.GoToPg(0)
http://www.vasútállomások.hu/
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Sajószentpéter21

 

 

 
Sajókaza22

 

 

 

 

 
Putnok

23
 

                                                           
21www.vasútállomások.hu. Forrás: profila.hu korabeli képeslap.  Tulajdonos: Kővári Balázs 
22

 www.vasútállomások.hu.Forrás: profila.hu korabeli képeslap.  Tulajdonos: Kővári Balázs 
23

 www.vasútállomások.hu. Forrás: Képeslapok 10.000 pillantás Magyarországra 1896-1916. Arcanum Adatbá-
zis Kiadó és Fejlesztő Kft.   Tulajdonos: Sándor Antal. A képen egy MÁV VI. osztályú vegyesvonati mozdony 

5081-5086 psz. csoport, végül 373. sorozat MLWB Mödling 1874 C-2n mozdony. 

http://www.vasútállomások.hu/
http://www.vasútállomások.hu/
http://www.vasútállomások.hu/
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Bánréve vasútállomás, 1899. 08. 26.24

 

 

 

Bánréve, új állomásépület25
 

 

 
A TVV, később a MÁV III. osztályú, szakaszos,  

személykocsija (6 szakasz, 60 ülőhely) 
 

Az 1870-es években és közvetlenül utána a MÁV kocsiparkja főleg, ezekből a szakaszos el-

rendezésű, kocsikból állt.  Ezekben sem fűtés, sem illemhely nem volt, a szakaszok között 
átjárni nem lehetett. Minden szakasznak két kifelé nyíló ajtaja volt, amit a kalauz induláskor 
kívülről bezárt. A kalauz részére a kocsin kívül végig egy fából készült lépcső vezetett végig, 

                                                           
24

 www.vasútállomások.hu. Tulajdonos: Kovács Viktor 
25

 Rónaföldi archív 

http://www.vasútállomások.hu/
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hogy számára a járás biztosított legyen. 1874-tő kezdve kezdte el beszerezni a Rathgeber 

(München) gyártású kocsikat. Ezeken a szakaszok belülről már járhatóak voltak, illemhellyel 
és kályhafűtéssel rendelkeztek. A végigfutó oldallépcső még ezeken is megvolt. 1. és 2. osztá-
lyú kocsik voltak, a kocsik két végén feljárókkal. A korábbi kocsik kézzel fékezhetőek voltak 

 
Rathgeber gyártású kocsi ABh26

 

Az 1880-as években indult el azoknak a kocsiknak a beszerzése, amelyekre a két végükön 
feljárókkal rendelkeztek, a kocsik között át lehetett menni, és a mozdonyról táplált gőzfűtéssel 
melegítették őket. Ezeket a kocsikat már a mozdonyról működtetett légnyomásos, önműködő 
fékkel is ellátták. 

Ezekben a kezdeti években a kocsipark nagyon vegyes, a korszerűtlenebbeket, fékezési szem-

pontból pótlólag módosítják, de a vonatok összeállítása még sokáig gondot okozott. 

A tipikus magyar tetővilágítós Ch kocsi. Ilyenből a magyar kocsi gyárak sok százat építettek a 
19. század végén. 
 

 

 
MÁV Ch kocsi27

 

 

 

                                                           
26

 Magyar személykocsik képei. http://erojr.home.cern.ch 
27

 Magyar személykocsik képei. http://erojr.home.cern.ch 

http://erojr.home.cern.ch/
http://erojr.home.cern.ch/
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MPV eredetű, oldalajtós III. osztályú személykocsi, 
postaszakasszal

28
 

 

 
MÁV Gh kocsi, terjedelmes áruk szállítására 1913-27 

 

 

 

 
MÁV Jz teherkocsi29

 

 

                                                           
28

 Magyar személykocsik képei. http://erojr.home.cern.ch 
29

. http://erojr.home.cern.ch. A Jz sorozatú alacsony oldalfalú nyitott teherkocsi. Ezeket az 1920-as években 
kezdték gyártani, és teljesen acélszerkezetû változatukat még a 2. világháború alatt is nagy sorozatban gyártot-

ták. Egy tipikusan magyar teherkocsi sorozat. 

http://erojr.home.cern.ch/
http://erojr.home.cern.ch/
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MÁV Kz teherkocsi30

 

 

A Sajó völgyi normál nyomtávú vasút megépülése után természetesen szállította a 
személyeket és a teherárukat is. Így a hozzá kapcsolódó ipar- és bányavasutak termékeit is.  

A kezdeti évtizedekben azonban súlyos gondokat és költségeket okoztak e vasutak nyomtáv 
eltérései! A kisebb jelentőségű vasutak kisebb nyomtávval épültek meg, mert így olcsóbbak 
voltak. Viszont jelentős „átrakási” költségek merültek fel adott esetben. 

Így volt ez a RIMA, Bánréve – Ózd – Nádasd vonalán, ahol Bánrévén volt „átrakodás”, a 

Barcika – Ormos puszta – Rudabánya vonalon pedig Barcikán volt „átdöntő állomás”. Ké-
sőbb majd ezek a vonalak átépülnek normál nyomtávra, pontosan ezen okoknál fogva. 

 

 

 

                                                           
30

 A Kz sorozatú magasfalú szénszállító teherkocsi. Ezeket a kocsikat a századfordulótól kezdve nagy sorozatban 
gyártották. Alkalmasak voltak homlokbuktatásra is. http://erojr.home.cern.ch 

http://erojr.home.cern.ch/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Két iparvasút a térségben. 

A diósgyőri bányavasút 
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„A technológiai haladás alapszabálya:  

ha valamit meg lehet csinálni, akkor valószínűleg  

meg lesz csinálva, és talán már meg is csinálták.”1
 

 

 

Egy fontos kérdést kell itt e fejezetben tisztázni! A térséget két – egymástól független, 
más nyomtávú és más tulajdonú – ipar- és bányavasút is érintette. 

Ezt a két vasutat sajnos sokszor összekeverik! 

Természetesen a fő központja a mi témánknak Sajószentpéter, de mivel a bányászat a Nyögő, 
a Galya és a Harica patakok völgyeit, valamint az Alacska völgyet is érintette, ezért a követ-

kező települések és bányászatuk is elválaszthatatlan a kérdéskörtől: Alacska, Sajókápolna, 
Sajólászlófalva, Radostyán, Parasznya, Varbó, Kondó, Harica bányatelep, Ludna puszta.  

Mindezen települések 5 - 15 km távol esnek Sajószentpétertől és déli irányban haladva a ju-

tunk el a völgy végébe. 

Érdekes módon, itt a völgy végében, Radostyán, Parasznya, Varbó térségében két külszíni 
bányavasút is futott egymás közelében, ezért ezeket sokan, rendre összekeverik.  

Az egyik vasút a Magyar Királyi Állami Vas- és Gépgyárak, Diósgyőri kohászatának 
és bányászatának vasútja, amely nagyjából eddig a térségig terjeszkedett. 

Ez az ipar- és bányavasút 1000 mm-es nyomtávval épült meg, amely egyik ágán, a Diósgyőr-

ön – 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. 

Látható a térképen, hogy a vasút a Varbó – Parasznya – Radostyán térségtől2
 délkeleti irány-

ban tart Diósgyőr felé. 

Mielőtt kicsit bemutatnánk a MÁVAG ipar- és bányavasútját ide tesszük a Sajószentpéter – 

Kondó – Harica ipar- és bányavasút térképét is, hogy látni lehessen a két vasút eltérését! 

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! 

 

                                                           
1
 Edward Snowden 

2
 Itt is reménybeli széntelepek, szénmezők voltak, amit a MÁVAG szeretett volna kitermelni. 



A Sajószentpéter–Kondó–Harica külszíni bányavasút. A diósgyőri bányavasút 

3 

 

Diósgyőri érdekeltségű bányák és a diósgyőri iparvasút3
 

 

 

A Sajószentpéter – Kondó (majd Harica) bányavasút4
 

 
                                                           

3
 Rónaföldi archív 

4
 A www.kisvasut.hu térképe és nyomvonalrajza alapján. A térképen szerepelnek a sajószentpéteri bányák önálló 

külszíni bányavasútjai. Ezek nem voltak részei a haricai bányavasútnak!  Ezek az alacskai (Erzsébet bánya, majd 
később Sajószentpéter III. akna vasútja, a Sajószentpéter II. aknai vasút (Újtelep, Újakna). E vonalakat kékkel 
átszínezve megjelöltük. 

http://www.kisvasut.hu/
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Térjünk ezek után vissza a diósgyőri bányavasútra! 

 

„ A Bükk-hegység keleti részén, a Sajó két oldalán levő szénelőfordulások már az 
1800-as 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 fa-szén helyett. 

A kiegyezés után (1867) komoly elhatározások születtek a diósgyőri kohászat szénellátásának 
nagyüzemi módszerekkel való kialakítására. 

Lónyai Menyhért pénzügyminiszter rendelete 1868. február 5-én került kiadásra, amely Pere-

ces bányatelep kialakításáról rendelkezett. A Pereces hegy túloldalán voltak a legjobb minő-
ségű, 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 átve-

zetni. Ezen vonal kettős vágánnyal felvivendő a 2. Mátyás-tárnáig a Pereces-völgyben, a 
ternyei-völgyben levő Erzsébet-aknánál5

 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 lemé-
lyítendő 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 lóere-

jű mozdony (Locomobile) költségei is felveendők az igazgató úr által benyújtandó költségve-

tésbe, valamint a kőszénbánya terményeinek elszállítására szükséges leltári első beruházások, 
mint csillék, lovak, szerszámok stb. Az alagútra nézve engedélyezem, hogy Gränzenstein-

alagútnak 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." 

A perecesi bányászat megteremtője és fejlesztője Joós István6
 bányamérnök volt. Ké-

sőbbi kiemelkedő utódja Hibbey Hosztják Albert7
 bányamérnök lett, aki kormányfőtanácsos-

                                                           
5
 Nem azonos az alacskai-kisfalud-pusztai Erzsébet aknával! 

6
 Joós István (1855–1915.) Az érettségi vizsga letevése után katonai kötelezettségének, mint egyéves önkéntes 

tett eleget, majd 1876-tól 1879-ig a selmecbányai bányászati akadémiát látogatta. Akadémiai tanulmányainak 
bevégzése után, 1879 november 19-étől 1880 május 8-ig Vilinyén a kincstári Ó-Antal-tárón, majd 1881. évi 
november 13-ig a szélaknai bányamérnökségben, folytatólag 1882 március 8-ig a szélaknai gépfelügyelőségnél 
mint bányagyakornok és tisztjelölt teljesített szolgálatot. A bányászati államvizsgát 1881. október 13-án jó 
eredménnyel tette le. Az 1882. évi 10787. számú pénzügyminiszteri rendelettel szolgálattételre, ideiglenesen a 
diósgyőri barnaszén bányászathoz utasíttatott. Itteni szolgálatát 1882. évi március 9-én foglalta el, hol a barna-

széntelepek felkutatásával bízatott meg. 1882október 23-án bányatisztté neveztetett ki s a barnaszénbánya üzem-

vezetésével bízatott meg. 1888. április 1-én mérnök, 1892. július 1-én főmérnök, 1899. május 1-én felügyelő, 
1906. június 1-én főfelügyelő lett, a hol e minőségében 1911. december hó 1-éig a m. kir. állami szénbányászat 
központi igazgatói teendők ellátásával való megbízatásáig a szénbánya üzemvezetője volt.  A diósgyőri bányá-
szatnak tulajdonképpen ő volt a megalapítója, mert a barnaszén telepeket fúrásokkal átkutatta, ezek alapján 1883. 
évben lemélyítette és üzembe helyezte a Parasznya község határában lévő Baross-aknát. 1908. évben mélyítette 
és berendezte a Diósgyőr község határában lévő perecesi aknát, majd 1907. és az azt követő években a 
nagybátonyi és ormospusztai bányákat telepítette meg. A szénbányászat fejlesztése körüli érdemei elismeréséül 
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ként fejezte be pályafutását. Az ő nevéhez fűződik a későbbi bányanyitások során az első ke-

szonos aknamélyítés, a tübbinges biztosítás, valamint az 1901-ben – az országban először – 

bevezetett földalatti villamos mozdonyos szállítás is. 1909-re már 7 darab villamos bánya-

mozdony 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. 

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 sze-

mélyforgalmat is. 

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. A táróívek alját kereszt-

irányban 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! 

                                                                                                                                                                                     

Ő cs. és kir. Felsége 1910. július 10-én kelt legfelsőbb elhatározásával a Ferencz József-rend lovagkeresztjével 
tüntette ki. Szakértői véleményét a kormány igen sok ecetben kikérte. Megnősült 1894. október 27-én és házas-

ságából 3 leánygyermek született. Mint szolgálati főnököt fellebbvalói mindenkor megbecsülték, alantasai pedig 
igazságosságáért rajongásig szerették. (Bányászati és Kohászati Lapok, 1915 (48. évfolyam, 1-24. szám)1915-

03-01 / 5. szám) 
7
 1881. április 7-én született a felvidéki Hibbe községben (Liptó vármegye). A lőcsei főreáliskolában érettségi-

zett, majd 1901-től 1904-ig a selmecbányai bányászati akadémián tanult. 1906-ban kapott bányamérnöki okleve-

let, 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 pere-

cesi II-es sz. ikeraknáknak lemélyítését vízdús úszóhomokon keresztül. 1909-ben Ormospusztán 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 osz-

tály vezetését. Itt, ezen beosztásban, mint a vasgyár összes szén, vasérc, mészkő, homokbányáinak központi 
igazgatója, a bányászat további fejlesztését vezeti és irányítja. Ezen szolgálati idejének utolsó évei alatt megter-

vezi 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 fárad-

hatatlan szorgalommal, magát nem kímélve… 
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Sajnálatosan az alagút szelvénye olyan kicsi volt, hogy azt mind a mozdony, mind a személy-

szállító 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. 

Az alagút szelvénye olyan csekély volt, hogy a mozdonyról menekülni nem lehetett. A gőzüze-

mű 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 be-

rendezést, amely 12-16 perc alatt tudta kiszellőztetni az alagutat. A végleges megoldást a dí-
zel üzemű mozdonyok alkalmazása jelentette, amelyek 1944-ben, német gyártásból származ-

tak, 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 eset-

ben a kisiklást nem észlelték és a szerelvényt ilyen állapotban húzták végig az alagúton. Tör-

téntek vonatszakadások, a legsúlyosabb az 1919-es volt – lásd előbb –, amikor a személyko-

csik maradtak az alagútban. 1939-ben a vonat elütötte a két vonalőrt, akik nem érték el a bú-
vó 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 
átépítés másik akadálya az volt, hogy csak éjszaka, néhány órás vonatmentes időszakban tud-

ták 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 köve-

telt. 

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  

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 mm-es nyomtá-
vú gőzmozdonya. Wöhlert gyártmányú mozdonyok voltak, különösen alacsony építésűek a 
Pereces – Pálinkás aknák közötti alagút miatt, eredetileg „mozdonysátor" nem volt rajtuk, ezt 
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az 1920-as években szerelték fel rájuk. Más források szerint 4 db volt ezeknek a gőzmoz-

donyoknak a száma. 

 

A 293,5001, Wöhlert - mozdony az 

„alagúti” szolgálatra8
 

 

A vasgyár vasútüzemét 1952-ben teljesen átvette 
a MÁV. 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 fűtő-
házi épület viszont megmaradt a MÁV kezelésében. 1967-ben megszüntették a diósgyőri fűtő-
ház önállóságát és a bányavasút üzemelésének 
végéig (1970) a miskolci fűtőház kirendeltsége-

ként működött tovább.”9
 

A 292. sorozatú mozdony10
 

 

 
 

 

 

 

 

A 294. sorozatú mozdony
11

  

 

 

                                                           
8
 Fotó: Lányi Ernő 

9
 Rónaföldi Zoltán: Diósgyőri bányavasút - a vasút története, különös tekintettel a Perecest a Baross-aknával 

összekötő Gränzenstein-alagútra (Kisvasút. hu cikke alapján). A cikk Dobrossy István: Pereces bányatelep törté-
nete a XIX-XX. században; Kricsfalvi Jenő bányamérnök leírása; Mohay-Dr.Bory-Fojtán: A miskolci fűtőház 
története című munkák felhasználásával készült 2012-ben. 
10

 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. 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 mm2, rostélyfelület: 0,51-0,795 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. 
11

 1883-1897 években a Krauss München, valamint a budapesti MÁVAG 1901-1903 között gyártotta. A Diós-

győri Vasgyárban a 4, 6, 12, 14, 16. pályaszámmal üzemeltek. 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, megenge-

dett sebesség: 18 km/h, víztartalom: 1,5-1,8 m3, széntartalom: 0,5-07 t. 
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„Ózdi 7-es” gőzmozdony12
 

 

 

 

 

 

485. sorozatú mozdony13
 

 

Néhány jellegzetes mozdonytípust mutat-

tunk be az előzőekben. Számos más típus is üze-

melt a vonalon az idők során.14
  

A Gränzenstein-alagútban
15

 a Vöhler mozdonyok teljesítettek szolgálatot.  

 

                                                           
12

 „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. 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. 
13

 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. 
14

 Forrás: id. Rónaföldi Zoltán gyűjteménye és feljegyzései; Dr. Bory Endre - Mohay László: A MÁV Miskolci 
üzletvezetőség fűtőházaihoz beosztott gőzmozdonyok rövid és vázlatos története; 200 éves a Borsodi Szénbá-
nyák 1786-1986 
15

 Az alagút a maga korában a világ harmadik leghosszabb ilyen vasúti létesítménye volt!  
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A diósgyőri bányavasút vonalai és a domborzati viszonyok 

 

Néhány gondolat a „világ harmadik leghosszabb” vasúti alagútjáról! 

Az alagút rendkívül kedvezőtlen geometriai kialakítására, a hiányos „szabad távolsá-
gokra”, az űrszelvény elégtelenségére, majdnem teljesen hiányos szellőztetésére, a gőzvonta-

tásra, súlyos veszélyeket hordozott! 

A Baross - aknáig való kihosszabbítása a vasútnak a Gränzenstein-alagúton át valósult meg 

Ez két év alatt megépült és abban az időben a világ 3. leghosszabb ilyen építménye volt a ma-

ga 2 330 m hosszával. Az alagút magassága 2,2 méter volt Az alagút eredetileg tölgyfa ácso-

lattal volt biztosítva. Ezt az 1870-1882 évek között cserélték ki 24 kg/m tömegű, sínből ké-
szült táróívekre. 

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 talp-

fákra fektetett és szegezett 18 kg/m kisvasúti sín volt. A vízelvezetésről fával bélelt árok gon-

doskodott.  

Az alagút szellőzését légaknával próbálták megoldani – a gőzmozdonyos vontatás miatt –, 

melynek hozzávetőleg 600 m3
/perc volt a teljesítménye. Ez később látható módon elégtelen-

nek bizonyult! 

Sajnálatosan az alagút szelvénye olyan kicsi volt, hogy azt mind a mozdony, mind a személy-

szállító 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. 
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Az alagút szelvénye olyan csekély volt, hogy a mozdonyról menekülni nem lehetett. A 

gőzüzemű vontatásnál a füst tetemes ideig az alagútban maradt, többször szenvedtek füstmér-

gezést. 1919-ben egy túlzott terhelés miatt bennrekedt szerelvényben 60-an kaptak füstmérge-

zést, egy haláleset is történt. Ez után kezdtek foglalkozni az alagút szellőztetésével komo-

lyabban. 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 meg-

oldást 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 eset-

ben a kisiklást nem észlelték és a szerelvényt ilyen állapotban húzták végig az alagúton. Tör-

téntek vonatszakadások, a legsúlyosabb az 1919-es volt, 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 
átépítés másik akadálya az volt, hogy csak éjszaka, néhány órás vonatmentes időszakban tud-

ták 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, amely-

nek 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 szemé-
lyes) szereztek be. Ezek a személy-

szállító kocsik egészen 1957-ig közle-

kedtek, majd ezeket 5 db 40 szemé-
lyes, forgóvázas kocsival helyettesítet-

ték. 

 

A Gränzenstein alagút perecesi oldala16
 

 

A MÁVAG ipar- és bányavas-

útja mind személy, mind teherszállítást is végzett. Így a Varbó, Parasznya, Radostyán és kör-

nyékének lakosai Diósgyőr – Miskolc irányában utazhattak, munkába járhattak a vasút segít-

                                                           
16

 www.kisvasút.hu 

http://www.kisvasút.hu/
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ségével. Mindezt leginkább a lyukói szárnyvonal vonatjain tehették meg., de folyt természete-

sen személyszállítás a Baross-aknai, perecesi vonalon is. 

 

Pereces vasútállomás, ekkor már mozdonysátor  
volt a Wöhlert mozdonyokon17

 

 

 
Az alagúti szolgálatra rendelt személykocsik18

 

 

 

Perecesi személyvonat19
 

                                                           
17

 vasútállomások.hu 
18

 Pereces bányatelep története 
19

 Pereces bányatelep története 
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Pereces vasútállomás20

 

 

 

Személyvonat a Lyukói pályán21
 

 

 

Bányavasút22
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 Pereces bányatelep története. A képen egy 495. sorozatú mozdony, teherkocsikkal. 
21

 www.kisvasút.hu 
22

 13346897_373415742782259_4823192053545002921_nmiskolc a múltban facebook 

http://www.kisvasút.hu/
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Baross-akna
23

 

 

 
495.5006, 1964

24
 

 

 

Személyvonat 25
 

 

 

 

                                                           
23

 160564553_10218694208526661_2570377052552793382_n baross akna 
24

 495.5006 a perecesi bányavasút vonalán, Miskolcon 1964. Nyomtáv 1000 mm gyártó, MÁVAG 1920. 
25

 37256238_194436318087894_101107399913373696_n 
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A bányavasút keresztezte Diósgyőrben a  
villamos vágányokat és a főutat is 26

 

 

 

 

 

 
337a vasútvonal, menetrend27

 

 

 

Baross akna, 1965
28

 

 

Természetesen a lakosok nemcsak Diósgyőr irányába utazhattak. Majd látni fogjuk, 
hogy a sajószentpéteri bányavasúttal ezt a Sajó völgy irányába is megtehették, egy pár kilo-

méter legyalogolásával, amivel elérhették ennek a vasútnak valamelyik megállóját. 

A családunknak ehhez a diósgyőri vasúthoz, és térséghez is volt kötődése. 

A diósgyőri vasgyár vasútüzemét 1952-ben – felsőbb rendelkezésre29
 – teljesen átvette 

a MÁV, ebbe mind a normál, mind az 1000 mm-es nyomtávú pályákat bele kell érteni.  Az 
                                                           

26
 495 5006 Diósgyőr. MÁVAG 19120. Kozma Endre 10359909_876967005661757_1475527975962132148_n 

27
 Rónaföldi archív 

28
 14054165_1474377415922314_5253105101103788061_n baross akna 1965 



A Sajószentpéter–Kondó–Harica külszíni bányavasút. A diósgyőri bányavasút 

15 

átvétel előtt az itteni mozdonyokat csak a hajtott tengelyei szerint osztályozták. Ezeket a MÁV 
majd csak 1954-ben számozta át a saját mozdonyszámozási rendszerének megfelelően. 

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 ezek után is megmaradt a MÁV kezelésében. 
1967-ben megszüntették a diósgyőri fűtőház önállóságát és a bányavasút üzemelésének végé-
ig (1970) a miskolci fűtőház kirendeltségeként működött tovább. 

Édesapámat, id. Rónaföldi Zoltánt, aki 1952-ben MÁV műszaki főtiszt, ekkor áthe-

lyezték a bánrévei fűtőháztól a diósgyőribe, ahová a bányavasút vontatójárművei is tartoztak.  

Apám számára a normál nyomtávú kohászati mozdonyok nem jelentettek különösebb problé-
mát, a keskeny nyomtávú bányavasutakra és az ottani vontatási feladatokra, mint érdekes, 
különleges témákra, mindig nagy szeretettel gondolt vissza. Mind a normál nyomtávú kohá-
szati 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 gőzmozdonyok-

hoz volt szokva, hiszen gyakorlatilag 17 éves korától a MÁV-nál dolgozott,30
 mindig nagy-

nagy szeretettel gondolt vissza a kisvasúti gőzmozdonyokra, azok szinte elnyűhetetlen szerke-

zetére, az alagútban megesett dolgokra, a kollégáira. Ezeknek a gőzmozdonyoknak némelyike 
már az ő szolgálati idejében is 82 éves volt, de működtek! Ő 1954-ben került vissza Bánrévé-
re, mint fűtőházfőnök, melyet annak bezárásáig 1962-ig vezetett. Majd Kazincbarcika, Beren-

te vontatási főnöke, később a miskolci igazgatóság vontatási osztályának munkatársa. A 
MÁV miskolci vonatatási főnökség dízel mozdony technológusaként vonult nyugdíjba, 1987-

ben, mint MÁV műszaki főfelügyelő. 

 

                                                                                                                                                                                     
29

 A MÁV ez ellen alapvetően tiltakozott, mert nem igazán illett bele a profiljába, sem a nagyvasúti országos 
fejlesztésekbe! Szakembereket kötött le, új és nagyon változatos típusú mozdonyparkot is kapott. Természetesen 
1952-ben ezek a szakmai érvek semmit sem értek! 
30

 A rokonaim abban az időben valamennyien MÁV alkalmazottak voltak. Dédnagyapám id. Magyar „Tőkés” 
Bálint az első vasutas még a XIX. század utolsó évtizedében kerül a vasúthoz. Innentől kezdve az ő fiai mind 
vasutasok lesznek. Ugyanígy a családom más részei is a Ruszin (Rónaföldi) és a Bakó családokban is a MÁV a 
legfőbb kenyéradó.  
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„A kezdet, mint mondják, az egésznek a fele.”1
 

 

Ahhoz, hogy a Sajószentpéter – Kondó – Harica külszíni bányavasút értelmet nyerjen 
meg kell ismerni e vasút szénbányászati alapjait is! 

Mindez elválaszthatatlan a borsodi szénbányászat kezdeteitől! 

Borsodban, a Sajó völgyében, de más szénvidékeken is már a középkori leírásokban 
megtalálhatók – az úgynevezett „szén-kibúvások”-ból2

 valamilyen szinten kitermelt – kis 

mennyiségű szénről szóló értesülések. Ezt általában a megtalálók, a birtokaikon, földjeiken, 
picéikben „bányászták”, kezdetlegesen egyszerű módszerekkel.3  

1767-ben Schőner Xavér Ferenc4
 a parasznyai szénlelőhelyre kért bányajogosítványt. 

Fazola Henrik
5
 1769-ben kutatásokat folytatott ércek és szén után is a környezetünk-

ben.
6
 Több ércteleppel együtt az általa felfedezett három kőszénbányát is bejegyeztette, még-

                                                           
1
 Arisztotelész 

2
  A medence peremeken a szén a felszínt megközelítő helyeken található. Ez a felszínre jutva a „kibúvás”, vagy 

annak közelében viszonylag csekély takaróréteg alatt van. Telepkibúvás: az egyéb helyen takaróréteggel fedett 
ásvány-előfordulás (telep, telér) külszínre kiérő, takaróréteggel nem fedett része. Kibúvás: (Ausstreichen, 
Ausbeisen, Ausbiss, Ausgehendes). 
3
 Részleteiben Rónaföldi Zoltán: Sajószentpéter szénbányászata 1888-1973 (Magyar Elektronikus Könyvtár) 

4
 A szén utáni kutatásokat a térségben már az 1763-as, Mária Terézia-féle bányászati rendelkezések után meg-

kezdték. Az első engedélyt szénkitermelésre Schőner Xavér Ferenc, a szomolnoki rézvállalat és bányafelügyelő-
ség segédtisztje szerezte meg. 
5
 Fazola Henrik (Fassole, Fassola) (Würzburg, ~1730. – Diósgyőr, 1779. április 18.) lakatosmester, gyártulajdo-

nos, az ipari tőke egyik első képviselője Magyarországon. Amikor hazánkba települtek Henrik mindössze hu-

szonnyolc éves volt, de a szakmáját már olyan magas szinten művelte, hogy Barkóczy Ferenc egri püspök, He-

ves megye főispánja Egerbe hívta, és megbízta az épülő vármegyeháza kovácsoltvas kapuinak, illetve díszeinek 
elkészítésével és más lakatosmunkákkal. Működése eredményeként nagy vagyonra tett szert, amiből egy vasmű-
vet akart alapítani Eger közelében. A Mátra és a Bükk-vidék területén folytatott bányakutatásait siker koronázta. 
A Bükkben feltárt vasérctelepekre alapozva vasgyártáshoz fogott a Garadna és a Szinva patakok völgyében 
1765-től létesített vashámorokban. 1767-ben a Jászóban székelő Bányamesteri Hivatal engedélyével újabb érc-

bányákat nyitott Parádon és Gyöngyösorosziban, 1769-ben Upponyban. 1767-ben megházasodott, egy Linczin 
Anna Mária nevű módos özvegyet vett el, aki azonban öt év múlva meghalt. 1768-ban Egerbe hívta öcsét, Lé-
nárdot, és rábízta a kovácsüzem vezetését, hogy ő a kohászkodás előkészítésével foglalkozhasson. 1770. július 
28-án Mária Terézia aláírta a diósgyőri vasgyár alapítólevelét. Ekkor – a bécsi bányakincstárral, kamarai főtiszt-

viselőkkel és miskolci kereskedőkkel társulva – építeni kezdte a felső-hámori (ma Miskolc-Ómassa) vasolvasz-

tót, és azt 1772 tavaszán üzembe is helyezte. Az építkezéshez és az üzem beindításához stájer és felvidéki, vas-

gyártásban illetve - feldolgozásban jártas szakembereket telepített le, ők lettek Ómassa és Hámor települések 
őslakosai. Egri lakhelyét feladva ő maga is a vasgyár területére költözött, és ettől fogva vasgyárosként dolgozott. 
Újra megnősült, felesége Karl Tecla volt, tőle született Frigyes fia és Borbála lánya. A bükki vasércről hamar 
kiderült, hogy gyenge minőségű, a szállítás pedig költséges, az udvar támogatásai is elmaradtak, és ez felemész-

tette vagyonát – és egészségét. Fazola Henrik 1779 áprilisában hunyt el Hámor községben. Fazola halála után a 
vasgyártás ezen a területen 1820 körül befejeződött, a kohó köveiből iskolát építettek. Fia, Fazola Frigyes a 
közeli Újmassán új kohót építve folytatta apja munkásságát. 
6
 Nem közismert, de térségünkben, Upponyban, Dédesen és Tapolcsányban vasércet és mangánt is bányásztak. 

(Az Upponyi-hegység területén háromféle vasfelhalmozódással találkozunk: 1. metaszomatikus ércesedés triász 
dolomitban, 2. üledékes vasmangánpalatelepek a karbon agyagpala-homokkő csoportban, 3. oxidos 
metaszomatózis triász mészkőben.) 1780-ból való feljegyzés szerint: „… a diósgyőri hámorhoz a vastartalmú 

értékes kőzeteket az egri szeminárium tulajdonát képező borsodmegyei Uppony község területéről szállítják, 
anélkül azonban, hogy e terület használatáért valamit is fizettek volna a szemináriumnak, amely pedig kiadások-

kal éppen eléggé meg van terhelve, amíg a hámor üzeme kezdetben is kiválóan prosperál. A néhai Fasola Henrik 
által alapított diósgyőri hámor birtokosai Uppony területén két vasbányát tartanak üzemben. Az egyik a hegy 
lábánál fekszik, mellette három kis házban laknak a bányászok, ezek az upponyi erdőkből szerzik be a tűzifát. 
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pedig Mályinkán a Gabora nevű hegyen, Tardonánál a Sajószentpéterre vezető út mentén és 
Parasznyán azon régi útnál, mely Diósgyőrbe vezet"  

 

A borsodi szenek elemzésének  
egy lapja, 1782.

7
 

 

A jelek szerint Fazola Henrik, az általa felfedezett 
kőszenet nyomban a vasgyártásban való hasznosítás alapján 
szemlélte.  

1782. március 22-én kelt II. József császár körrende-

lete, amelyben jelentés megtételére szólította fel a várme-

gyéket és a szabad királyi városokat a területükön található 
kőszén- és tőzeglelőhelyekről. Mindezt az erdők további 
fogyatkozása és a tüzelőanyag-hiány indokolta. Benkő Sá-
muel,

8
 Borsod vármegye tiszti főorvosa, 1782. október 4.-én 

Miskolcon keltezett jelentését benyújtotta a Helytartótanácshoz.9 Ez a dokumentum az első 
vizsgálat, amelyet a borsodi kőszénnel kapcsolatban végeztek. Tehát már 1782-ből rendelke-

zünk egy borsodi szénnel kapcsolatos vizsgálati anyaggal. 

                                                                                                                                                                                     

Ottani jobbágyaink máris panaszt emeltek ellenük azért, mert a bányászok az ő szilváskertjeiket rongálják s 
ezeket kénytelenek voltak a jobbágyok elhagyni. A másik bányatelep a patakon túl a másik hegyen nem is egy, 
hanem több bányából áll és pedig majdnem a hegy tetején, a parasztok szántóföldjeinek szomszédságában fek-

szik, így a kitermelt, hasznavehetetlen, meddő kő- és törmelékanyagokat kiöntve, a szántóföldek egy részét már 
elárasztották velük…” Üledékes vas-mangánpala telepek találhatók Bántapolcsány és Nekézseny közelében a 
karbon agyagpalahomokkő csoportban. A jelentősebb vas- és mangántartalmú telepek kibúvásai régóta ismerete-

sek. (Felsőmihály-táró, Alsómihály-táró, Lajos-táró, Zsófia-táró, Ferenc József-táró, Csermelyvölgyi bánya…) 
7
 200 éves a borsodi szénbányászat, 1786 – 1986. 

8
   1782. márc. 22-én látott napvilágot II. József császár körrendelete, amelyben jelentés megtételére szólította fel 

a vármegyéket és a szabad királyi városokat a területükön található kőszén- és tőzeglelőhelyekről. Mindezt az 
erdők további fogyatkozása és a tüzelőanyag-hiány indokolta. Benkő Sámuel, Borsod vármegye tiszti főorvosa 
1782. okt. 4-én, Miskolcon keltezett jelentését nyújtotta be a Helytartótanács elé. Különösen érdekes számunkra 
ez a dokumentum, mert ez az első vizsgálat, amelyet a borsodi kőszénnel kapcsolatban végeztek. A földtulajdo-

nosok tiltakozására 1788-ban a „kalapos király" úgy rendelkezett, hogy a felfedezett kőszén „szabad-

ásványnak", a földbirtok tartozékának minősül, tehát a bányabíróságok ezek művelésére engedélyt nem adhattak. 
Ez a rendelkezés alapvetően gátolta a hazai, így a borsod - gömöri kőszénbányászat kibontakozását a következő 
századokban is. Benkő Sámuel (Kisbacon, 1743 – Miskolc, 1825. április 25.) orvos, várostörténész. Középisko-

láit Erdélyben, orvosi tanulmányait Nagyszombatban és Budán végezte, majd Németországban és Hollandiában 
járt egyetemre. 1775-ben Leidenben bölcselettudori, 1778-ban pedig Budán orvostudori oklevelet nyert. Azután 
Miskolcon telepedett le és Borsod vármegye főorvosa lett; később a katolikus hitre tért át. Tevékenysége úttörő-
nek számít az orvosi helyrajzírás és az orvosmeteorológiai megfigyelések meghonosításában egyaránt. Ő volt az 
első magyar tudományos kórboncnok. Foglalkozott állambölcseleti irodalommal is. Ő írta az egyik első várostör-

téneti művet is. 
 
9
 A Helytartótanács (teljes nevén:  „A Magyar Királyi Helytartótanács"), egy bécsi központi szervek irányítása 

alatt működő magyar kormányszerv. A Helytartótanácsot az 1722/1723. évi országgyűlés iktatta törvénybe, mint 

Magyarország országos kormányzati szervét. Elnöke az uralkodó helytartója, vagyis a nádor volt, vagy a kineve-

zett királyi helytartó, illetve – mint II. József idejében is – a nádort helyettesítő zászlósúr (országbíró, tárnokmes-

ter). A Helytartótanács rendi kormányzati szerv volt, és ez tagjainak összetételében is tükröződött: meghatározott 
számban főpapok, fő- és köznemesek alkották a tanácsot, ugyanakkor a tanácsosok kinevezése az uralkodó joga 
volt. Tisztán királyi hatóság volt, amelynek az utasításait közvetlenül a királytól kapta. 1724-ben zajlott az első 
ülése, amelynek a székhelye Pozsony volt. II. József 1785-ben Budára helyezte át a Helytartótanácsot. A Hely-

tartótanács rendszeres üléseken, kollegiális alapon hozta döntéseit. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavaza-

ta döntött. II. József uralkodása alatt néhány kisebb változáson ment át, többek között 29 ügyosztályt szerveztek, 
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„… Mindebből, valamint a nem fekete, mint az angolok szenei szoktak lenni –, hanem 

sárgásfekete színből arra következtetek, hogy a nekem átadott kőszén minőségét tekintve sok 
földdel kevert, továbbá bitumennel van szennyezve és bőségesen tartalmaz vizet is: ezért ég 

nehezen, s úgy, hogy a tűzhelynek is kárt okoz. Mindazo-

náltal ha a szükség úgy hozza magával, talán fel lehetne 
használni bizonyos kovácsmunkák elvégzésére, amelyek 
során a tüzet fújtatóval élesztgeti, valamint a vasnak a 
kövekből való kiolvasztására és mészégetésre.– Minder-

ről ezen legalázatosabb jelentésemet terjesztem a tekin-

tetes közönség elé." 

 

A Trangous-jelentés első  
oldala, 1786.

10
 

 

Trangous Mihály11
 1783-ban készült jelentéséből 

pedig már arról értesülünk, hogy báró Radvánszky Fe-

renc szenet bányásztat és használ, 1786-ban pedig – egy 

jelentés szerint – a sajókazai szenet a báró a birtokain 
kovácsolás céljára hasznosította.12

  

A területek birtokosai által folytatott – legtöbb-

ször véletlenszerű – kezdetleges bányászat azonban nem 

                                                                                                                                                                                     

amelyekkel a király hatékonyabbá kívánta tenni az intézmény működését. Székhelye Pozsony volt, majd 1784-

ben költözött Budára. Nem tartozott a Helytartótanács hatáskörébe sem a kamarai és katonai igazgatás, sem az 
igazságszolgáltatás. 
10

 200 éves a borsodi szénbányászat, 1786 – 1986. 
11

 Itt sajnos felfedezhető némely keveredés a személyt illetőleg! Néhány irodalmi forrásban Trangous Jánosként 
említik. Trangous Mihály János, aki 1747-ben született, és a 18. század utolsó harmadában, valamint a 19. szá-
zad elején jelentős szerepet játszott Igló királyi korona- és bányaváros történetében: előbb írnok, majd jegyző, 
1799 és 1804 között pedig főbíró volt. Ott találjuk a bányapolgárok között is: 1779-ben rézbányáját említik, és 
neve többször felbukkan a városi és a bányászattal kapcsolatos iratokban. (Van azonban olyan adat is, hogy 

1767-ben Besztercebányáról jött Iglóra, vagyis nem a szepesi Trangousok közül való. Szerintem azonban, akiről 
szó van az Trangous Mihály Gottlieb, az iratok tartalma alapján.  Ő,1786-ban tervezetet készített a kőszénnel 
kapcsolatban, és azt felterjesztette az uralkodónak, II. Józsefnek. Ebben felhívja a figyelmet arra, hogy a kőszén 
rendszeres és tömeges felhasználása milyen előnyökkel járna. A német nyelvű dokumentumban leírja továbbá, 
hogyan lehet felismerni a kőszenet rejtő hegyeket, és első ízben tudósít a borsodi szén bányászatáról (Parasznya, 
Sajókaza). Más, nem borsodi lelőhelyekről, például Iglóról is említést tesz. A keltezés: Kassa, 1787. február 23., 
az aláírás: Michael Gottlieb Trangous orvos és bányapolgár, kassai lakos. Tehát Trangous Mihályról (Gottlieb), 
aki tervezetében azt is elárulja, hogy apja az 1750-es években „a tekintetes Borsod vármegye főorvosa volt”, 
vagyis akkoriban bizonyára Miskolcon éltek. Mivel a családnév igen ritka, a magyar múltban felbukkant viselői 
feltehetően egyazon famíliához tartoztak. Így joggal feltételezhetjük, hogy a két Trangous Mihály (János Mihály 
és Mihály Gottlieb) – akiket eltérő második keresztnevük, a János és a Gottlieb azért mégis csak megkülönböztet 
– rokonságban és bizonyára kapcsolatban is álltak egymással. E vélekedésünket a következő tények erősítik: 
mindketten a felső-magyarországi bányapolgárságba tartoztak; a tervezet többek között szól az egyébként jelen-

téktelen iglói szénelőfordulásról, ami ottani helyismeretre utal; s végül a bányászat iránti érdeklődés is összeköti 
személyüket. 
12

 A Borsod vármegyében található Radvánszky-uradalomhoz tartozott Mucsony, Ormos, valamint Sajókaza a 
következő részbirtokokkal: Alsóbarcika, Alsóvadna, Ivánka, Harnóc, Kacola, Sajókazinc és Velezd. A 

Radvánszky-uradalom központja Sajókaza volt, itt állt –, s ma is áll ‒ a Radvánszky família sajókazai ágának 
kastélya. 
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bírt lényeges szereppel még ekkor. 

Ha kibányászták is a kőszenet – nem tudták azt hasznosítani. A lakosság a fa tüzelésé-
hez volt szokva – ennek felelt meg tűzhelye is –, és idegenkedett a kellemetlen szaggal égő 
széntől. Erre utal a Trangous-féle jelentés alapján lefolytatott vizsgálat is, mely megállapítja, 
hogy a Diósgyőr, Parasznya és Sajókaza környékén levő községek lakossága nem akar szén-

nel tüzelni.  

A borsodi szén fokozott felhasználását elsősorban az elégtelen, szállítási lehetőség is 
gátolta. 

Trangous Mihály orvos és bányapolgár jelenté-
sében aztán tudósítja a császári udvart, hogy a föld alatt 
égő szénmező füstje „rémíti” a lakosságot Parasznya 

környékén.  

1787. augusztus 18-án kelt a Ziegler – féle jelen-

tés13
 a parasznyai szénről a Magyar Királyi Helytartóta-

nácshoz.  

 

A Ziegler-jelentés, a parasznyai 
szénről, 1787.14

 

 

Trangous Mihály 1787. február 23-án, Kassán 

kelt javaslatából:  

„… ezért az lenne a szerény javaslatom, hogy ha 

a fentebb megnevezett néhány helyen kőszénre bukkan-

nánk, akkor arra kellene törekedni, hogy még más ilyen helyeket is fölkutassanak, hogy még 
több kőszénre leljenek, minden jövőbeni fában való hiányt megelőzendő és így a még meglévő 
hasznos fa egy része építkezésre és más, a gazdálkodásban használatos és nélkülezhetetlen 
szerszámok készítéséhez maradna meg... Például Radvánszky báró – amikor a sajókazai kő-
szenet fölfedezte – kovácsával eredményes próbát végeztetett... Ha az ember ama vidéket 
szemléli és mérlegeli, ahol sok vashámor működik, akkor csak azt láthatja, hogy az erdők csak 
fogynak, és hogy csak satnya fákat lehet találni ott, ahol hajdanán a legszebbek nőttek, mert 
ahol nem veszik figyelembe a növekedéshez szükséges időt, hanem már fiatalon kivágják a 
fákat, ott többé nem fog nőni fa és a hegyek néhány kivételtől eltekintve kopárok maradnak…" 

 

A földtulajdonosok tiltakozására 1788-ban a „kalapos király" úgy rendelkezett, hogy a 
felfedezett kőszén „szabad-ásványnak", a földbirtok tartozékának minősül, tehát a bányabíró-
ságok ezek művelésére engedélyt nem adhattak. Ez a rendelkezés alapvetően gátolta a hazai, 

így a borsod-gömöri kőszénbányászat kibontakozását a következő századokban is. 

Piller Mátyás15
 pesti egyetemi tanár 1788-ban véleményt ad a parasznyai szénről, 

                                                           
13

 Ziegler ? tisztviselő a diósgyőri koronauradalomban, ahova ekkor a vasgyár is tartozott. Jelentéseiben a dátu-

mozás: „Diósgyőrben, a császári és királyi vasolvasztó műhelyben, 1787. augusztus 18-án." 
14

 200 éves a borsodi szénbányászat, 1786 – 1986. 
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 „… a parasznyai szenek, igen jól égnek, egészen hamuvá válnak, az égésnél vöröses-

sárga lángot adnak és nehéz szagot árasztanak. A tégla és a mész égetésére jól felhasználha-

tók. Hogy a szén a fémek megmunkálására alkalmas-e, azt a gyakorlat fogja megmutatni. Ha 

az ezzel a szénnel kezelt vas nem megfelelő minőségű, akkor a szénnel ugyanúgy kellene el 
eljárni, mint ahogyan a fát faszénné égetik.16

 Az így előkészített szén minden fém megmunká-
lására felhasználható lenne." 

 

Annak eldöntését, hogy a „fémek megmunkálásánál hogyan viselkednek", a tapaszta-

lattól tette függővé.  

A kőszén felhasználására azonban ekkor meg nem került sor, de már nem sokáig. 

A kőszén, a „fekete kincs" kitermelése a földesúr akaratától függött, hisz II. József óta 
(1788. évi rendeletétől) az ásványi szenet a földbirtok részének tekintették.  

1796-ban egy másik ilyen királyi rendelkezésben érdekeltté kívánták tenni a földes-

urakat a kőszén kitermelésében, ugyanis e vámrendelet értelmében  

„a kőszénfuvarokat a vámok alól mind Ausztriában, mind pedig Magyarországon 
mentesítették." 

Az adatok szerint Diósgyőr környékén 1810 táján kezdtek kísérletezni a kőszénnek a 
vasgyártásban történő felhasználásával. Fazola Frigyes

17
 1812-ben írott jelentésében foglal-

kozott a diósgyőri szenekkel 

 

                                                                                                                                                                                     
15

 Piller Mátyás (Graz, 1733. április 25. – Buda, 1788. november 10.) osztrák származású természettudós, böl-

cseleti doktor, Jézus-társasági áldozópap és tanár. 1750-ben Grazban vették fel a rendbe; 1763-tól a rend felosz-

latásáig (1773) a bécsi Theresianumban igazgató és hitoktató volt, azután természetrajzból megszerezte a dokto-

rátust és 1774-ben a nagyszombati egyetemen, majd 1777-től az intézmény áthelyezése után Budán, az állattant 
és ásványtant is tanította. 1782-ben Mitterpacher Lajossal hivatalos szlavóniai utazásokon vettek részt, ahol 
számos természettudományos és néprajzi megfigyelést végzett, több új növényfajt is leírt. 1784-ben a pesti egye-

tem orvoskarán tanított különleges természetrajzot. 50 000 forint értékű természetrajzi gyűjteményét az egyetem-

re hagyta. 
16

 Itt ez esetben Piller a szén „nemesítésére” gondolt, azaz további kezeléssel a káros anyagok kiégetése, eltávolí-
tása, esetleges kokszolása útján. Nagyobb fűtőérték, kevesebb káros anyag… Tulajdonképpen látta a jövőt! 
17

 Fazola Frigyes (1774. – Diósgyőr, 1849.) kohómérnök, Fazola Henrik fia. Fazola Henrik halála után özvegye, 
Tecla asszony, szegényes körülmények között nevelte két kicsi gyermekét, Frigyest és Borbálát. 1793-ban Fri-

gyest – atyjára tekintettel – felvették a selmecbányai Bányászati Akadémiára. Tanulmányai befejezése után 
ausztriai vas- és acélgyárakban szerezte meg az acélgyártáshoz szükséges gyakorlati ismereteket. Még csak 25 
éves volt, amikor visszatérve a diósgyőri vasmű sáfára, majd ellenőre lett, később a helyettes igazgatói posztot is 
megkapta. Folytatta apja bányakutatásait, Diósgyőr közelében kőszenet talált, amivel sikeres cementacél-gyártási 
kísérletekbe fogott. Bevezette Diósgyőrben a tégelyacél-gyártást. Az elhanyagolt diósgyőri vasgyár működését 
gazdaságossá tette, visszafizette az apjától átvett kincstári és magántartozásokat. 1809-ben az alsó-

magyarországi bányakerület vasgyári felügyeletével bízták meg, de székhelye Diósgyőrben maradt, és ő lett a 
diósgyőri vasgyár igazgatója. 1813-ban apja kohójának helyétől távolabb új nagyolvasztót telepített a mai 
Újmassán. Az őskohó ma hazánk egyik legjelentősebb ipari műemléke. A hámorok energiaellátására 1810-ben 

víztározót épített; ez a mai Hámori-tó. 1816-ban Rónicra helyezték, de összetűzésbe került feletteseivel, ezért 
megfosztották állásától és rendelkezési állományba helyezték. A Diósgyőr–Hámorba való visszatérése utáni 
időkben igen szűkös anyagi helyzetben volt. Szakmai tudását azonban a magyar részvényesek nem tudták nélkü-
lözni, ezért meghatalmazták a vasműnél való képviseletükkel. Fazola Frigyes 75 évesen halt meg Diósgyőrben. 
Felesége Jung Johanna volt, az anyakönyvek tanúsága szerint gyermekei közül Károly Lajost 1802-ben keresz-

telték meg a mindszenti, Antónia Máriát 1803-ban a felsőhámori, Mária Johannát pedig 1805-ben szintén a fel-

sőhámori plébánián. 
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„… mintegy 3 ölnyi vastagságban előforduló barnaszénnel, amely kéntelenítés után 
mindenfajta tűzi munkára alkalmas. Több kísérletet végezhetnénk a kén kinyerésére és a koz-

más olajok felfogására, ha a diósgyőri közbirtokosság az itteni vasgyárnak a szabad forgal-

mat minden pozsonyi mérő18
 után 2 krajcár lefizetése ellenében megengedné" 

Terepbejárási jelentések igazolják, hogy az 1800-as évek elején, több helyen – Királd, 
Sajókazinc, Tardona, Nádasd, Arló, stb. – is folyt valamilyen szintű, egyszerű kőszénbányá-

szat. Nem csupán a felszínen lévő kibúvásokat ás-

ták, hanem tárókat hajtva a föld alatt is nyomon 
követték a bányászok a kőszén rétegeit. 

 

1810 táján íródott a „Böllér – féle” jelentés, 
a varbói szén felhasználásának javaslatára. 

 

Böllér József főszolgabíró 

jelentésének részlete, 1810, 
a borsodi szenek hasznosíthatóságáról19

 

 

1812-ben a Magyar Nemzeti Múzeum részére borsodi kőszén mintapéldányokat küld-

tek, Sebe József borsodi főszolgabíró által. 

 

„Alább írt felséges nádorispány ő császári királyi herczegségének a 760. szám alatt 
költ azon kegyelmes rendeléséhez képest, mellyben a Magyar Múzeum számára ezen tekintetes 

Borsod vármegyében található helyeken lévő kőszénnek darabjait felküldetni kívánnya, aláza-

tosan jelentem, hogy az járásomban a diósgyőri erdőkben a kőszenek két helyeken találtatnak, 
úgymint a Csanyik völgyön és Bikkes völgyön, mellyekből is egy-egy darabot azon kőszenek-

ből leendő felküldés végett alázatosan bényújtok.  

Költ Miskólcz, Szent Jakab havának 3-ik napján, 1812-ben.  

Tekintetes nemes Borsod vármegyének fő szolga bírája Sebe József m. p."  

 

„...a megyében találtató kőszénből mustra darabokat a nemzeti tudományok kormány-

zójához küldeni meg hagyatik, alázatossan jelentem, hogy a szentpéteri járásban Nádasd és 
Arló helységek határaiban kőszén találtatván, azokbúl mustra darabokat ide, Miskolczra ma-

gammal bé hoztam, s az helységek nevei papiroson lett fel ragasztásával a mustra darabokat 
a tekintetes fő notariusi hivatal szolgájában bé tettem.  

                                                           
18

 A „mérő” régi űrmérték. Szemtermények mérésére használták, általában 62,53 liter. Több fajtája volt, nagysá-
ga vidékenként változott. A bécsi, vagy osztrák mérő pedig 61,50 liter volt. A pozsonyi mérő két vékával volt 
egyenlő és 62,4984 litert tett ki. A szegedi mérő volt a legnagyobb, 128 liter. A pesti mérő 3 vékából állt, azaz 
93,7476 l volt. Különleges mérő volt a sarlai mérő, amely 2 pozsonyi mérőből állott. 1772-ben Mária Terézia 
elrendelte a pozsonyi mérő bevezetését és minden más mérték hozzá viszonyítását. A rendelet azonban nem 
teremtett rendet a mértékek terén; a különböző, helyenként eltérő nagyságú mértékek tovább éltek. 1 pozsonyi 
mérő = 62,53 liter 
 
19

 200 éves a borsodi szénbányászat, 1786 – 1986. 
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Csányi György m.p." 

 

1822-ben Szontagh Ádám20
 csetneki táblabíró tett kísérletet, hogy a borsodi szénme-

dencét kiemelje helyi jellegéből. Szontagh 1822-ben oly értelmű javaslatot terjesztett a Hely-

tartótanács elé, hogy a Sajót, tegyék ismét hajózhatóvá.21
 Ezzel lehetővé válna, hogy a 

Sajóvölgy szén kincsét a tűzifában szűkölködő Alföldre szállítsák. 

Szontagh, annak bizonyítására, hogy a Sajó jobb partja nagyon gazdag kőszénlelőhe-

lyekben, vizsgálati eredményekkel szolgált, Nádas, Ózd, Center, Királd, Mocsolyás puszta, 
Tardona, Kazinc, Parasznya, Kápolna, Ludna-puszta kőszén telérjeiről.  

 

 „… Továbbá Királd helység határában, a Farkas Lyuk nevezetű völgyben találtunk 
egy föld alatti tárnát, amelyet néhány évvel ezelőtt ástak és – a bírák, s az uradalmi tiszttartó 
tanúbizonysága szerint – néhány éven keresztül műveltek olyan módon, hogy nagy mennyisé-
gű kőszenet ástak ki és szállítottak el onnét, amint azt az ugyanott látható maradványok is 
igazolják. Sőt azt, hogy ugyanennek a völgynek és hegynek a mélye jelenleg is tartalmaz kő-
szenet, elegendően mutatja részint ugyanezeknek az embereknek a tanúságtétele, részint pedig 
az általunk most ott megtalált kőszén-tömeg…"

22
 

 

Szontagh Ádám mindenképpen be akarta bizonyítani a vállalkozás nyereséges voltát, 
ezért 1823 júniusában elszállítatott egy tutajrakomány szenet Szegedre, és tetemes hasznot 
hozott a kísérlet.  

A Borsod és Gömör megye vezetőiből – egyebek közt az alispánokból, vármegyei 
rnérnökökből – létrehozott bizottság azonban a javaslatot megvizsgálva, a terv ellen foglalt 
állást. Több más indok mellett az egyik ellenérv az volt, hogy a tapasztalat szerint  

 

„a szenet, melynek létezése Borsod megyében mar nagyon régen köztudomású, s 
amelynek használhatóságáról úgy a környékbeli lakosok, mint a miskolci iparosmesterek 
meggyőződtek, mégsem használják, mert bőven van fa."  

 

                                                           
20

 Szontagh Ádám született 1759-ben. II. József császár rendszere után Gömör megye szolgabírája, utóbb a 
gömöri esperesség, majd a sajó-gömöri evangélikus nemzeti iskola felügyelője, valamint a megyei életben, úgy 
az egyházi kormányzat terén páratlan erélyességet fejtett ki. 1802-ben egyik tagja volt azon felső magyarországi 
protestáns küldöttségnek, mely az 1791. évi budai zsinat által kidolgozott evangélikus egyház törvényeit szente-

sítés végett a trón elé terjeszti. Gömör megyében sok kereskedelmi vállalat és vastermelő egyesületek keletkezé-
se neki is köszöhető. Meghalt 1840. március. 17-én, Harkácson. Nejétől bodófalvi Bodó Zsuzsannától, kivel 
1793. március. 18-án kelt egybe, Csetneken, fiai Gusztáv, és Ádám. 
21

 A Sajó hajózhatóságáról már Mátyás király idejében, Bonfini tájékoztat bennünket! Természetesen itt a hajók 
nagyságát a folyóhoz képest kell értékelnünk! A Sajó hajózhatósága aztán még sokszor szóba és előtérbe kerül. 
Ezt mindig helyi birtokosok szorgalmazzák, így báró Vay Alajos bánrévei birtokos az 1800-as évek elején, majd 
a gróf Serényiek is, akik Putnokon és környékén birtokolnak. A javaslatok egészen az országgyűlésig mennek, 
de mindig valami közbejön… 
22

 Szontagh jelentés részlete. 



 A Sajószentpéter–Kondó–Harica külszíni bányavasút.   A borsodi szénbányászat kezdetei 

|9 

Ennek ellenére az „illetékesek” a projectumot „sem elfogadni, sem ajánlani nem" tud-

ták. 

A borsodi kőszén országos forgalmazása így bukott meg tőkehiányra – a Sajó vizének 
regu- láztatására – hivatkozva, pedig a terv korát megelőzően jelentős és nagy horderejű 
volt.

23
 

1822-ben Szontagh Ádám javaslatával kapcsolatban is szóba került a szénnek vasgyár-

tásban történő felhasználása, de a bizottság szerint ahhoz, hogy  

 

A Szontagh-féle javaslat 
elutasítása, 1822.24

 

 

„.. . a szenet a közeli vashámorok . .. hasz-

nálhassák, a szenet szárítással, melegítéssel, vagy 
hosszú ideig való állással elő kellene készíteni ."  

 

Ugyanakkor a bizottság hangsúlyozta, hogy a 
szén kiaknázásának megindításával arra is figyelemmel 
kell lenni, hogy a későbbiek során a vashámoroknak és 
üveghutáknak szüksége lehet a kőszénre. 

Létezett azonban egy másik elgondolás is a bor-

sodi szenek hasznosításával kapcsolatosan. Nevezetesen 
az, hogy az ipart oda kell telepíteni, ahol rendelkezésre 
áll a fűtőanyag! 

 

„Johann Martin Grube”  
adományozási irata, 

Sajókápolna 

 

 A XIX. század első felében ennek első jele me-

gyénkben az edelényi cukorgyár létrejötte volt (1831).25
 

                                                           
23

 A vízi szállítás olcsó, viszont a folyónak alkalmasnak kell lennie erre. A borsodi szenek szállítási gondjait 
alapjaiban majd a vasút oldja meg! A Sajónak, mint vízi szállítási útvonalnak az elképzelése sokszor előfordult 
az idők során. Vay Alajos báró, Bánréve, Serényi László gróf, Putnok… de még az 1970-es években is! 
24

 200 éves a borsodi szénbányászat, 1786 – 1986. 
25

 1831-ben a német eredetű, a Szász–Coburg–Gotha hercegi család vásárolta meg az edelényi birtokot. Itt kez-

detben olyan „célbányászat” folyt, amely a Coburg család által alapított cukorgyár szükségletét elégítette ki. Az 

edelényi bányák termelése a kiegyezés körül az ózdvidéki bányák mögött a második helyen állt. A cukorgyártás 
csökkenésével mérséklődött a széntermelés, végül 1893-ban teljesen megszűnt. Az edelényi bányák Császta 
puszta környékén feküdtek: Neuer-, Wasser-, Gisella-, Clementina-Schacht, illetve Edelényer Kohlenberegwerk 

védnevek alatt. Ezekhez lehet még sorolni a Gede-réti tárókat is. A kiegyezés idején 167 főt foglalkoztattak, 
köztük 62 gyermekmunkást is. 
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Működésének elején a cukorgyárban fát és ásványi szenet egyaránt használtak tüzelésre, s 
csak később, nagyjából az 1850-es évektől, vált általánossá a kőszénnel való tüzelés. A cukor-

gyárat a Császta-puszta szénbányái látták el.  
 

Sajószentpéter és környékéről az első dokumentált bányákat 1858 előtt – az Albrecht 

és Haidinger tárók nyitása – Radostyánban, illetve Sajókápolnán 1864-ben a „Johann Martin 
Grube”.26

 „Martin János bányája”, amely az adatok szerint már 1866-ban be is zárt. 

 

Borsod vármegyének az a területe, ahol a valóban nagyüzemi méretű szénbányászat 
megindult, Ózd környéke volt. A kőszénbányászat itt még szorosabban kapcsolódik az ipar-

hoz, minthogy azt Diósgyőr, vagy Edelény esetében láthattuk. Az 1840-es évekre egyébként is 
kezdett átrendeződni valamelyest az ország gazdasági szerkezete. A gőzhajók, mint komoly 

kőszénfogyasztók megjelentek, kezdetét vette a vasútépítés, itt a sínek előállításához a kőszén 
adta a gazdaságos energiaszükségletet, sőt az olcsóbb vasúton a bővülő fogyasztókhoz is job-

ban eljutott a kőszén, a tüzelő. Ahogyan bővült a fogyasztók köre és nőtt az igény a kőszén 
iránt, úgy nyíltak egymás után az újabb és újabb bányák, úgy fokozódott a termelés.  

Az Ózd környéki szénbányászat történetében az 1845. esztendő jelentette a forduló-
pontot, a Gömöri Vasmúvelő Egyesület megalakulása. Az egyesület első dolga az Ózd kör-

nyéki szénterületek megszerzése volt.  

Becslés szerint 1830-1867 között hazánk területén mintegy és mindössze 7 millió ton-

na kőszenet termeltek ki.   

A barnaszén 18 %-a borsodi területről került ki. 1852-ben létrejött (egyesüléssel) a 
Rimamurányvölgyi Vasmúvelő Egyesület. Az ózdi és a borsodnádasdi vasgyárak eredendően 
a kőszénfelhasználásra rendezkedtek be.  

Ellenben a diósgyőri vasgyár 1868-ig (a teljes átalakításig) faszén-tüzelésű kohók és 
kemencék üzemeltetésére volt berendezve. 

A kiegyezés évében, 1867-ben a borsodi szénbányákból mintegy 60 ezer tonna barna-

szén került ki, amellyel a harmadik helyen állt (18 %-kal) az ország szénterületei között.  

1867-től aztán az I. világháború végéig terjedő 50 év alatt 60 ezer tonnáról 1,29 millió 
tonnára nőtt a borsodi szénterület termelése. A századfordulón a második helyre került, már 
25 %-os részesedéssel.  

A termelés növekedése ellenére 1913-ra már csak a negyedik helyet foglalta el 14 %-

os részesedéssel.  

A szénbányászat fejlődésével a bányamunkásság száma is rohamosan nőtt: Amíg 
1867-ben 622-en, 1900-ban 4 114-en, 1913-ban már 4960-an dolgoztak a borsodi kőszénbá-
nyákban. 

                                                           
26

 Martin János miskolci polgár. A bányájában csak néhányan dolgoznak, köztük nők és gyerekek is! 30… 40 
tonna széntermelésről van hírünk. 1886 körül a bányatulajdonos elhunyt és fia nem vitte tovább a bányát, ezért 
azt bezárták. 
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A kezdetekről szóló eseményeket a könnyebb áttekinthetőség érdekében táblázatosan 
is összefoglaltuk. 

 

Év Hely Téma, történés 

1767  Parasznya  Schőner Xavér Ferenc a parasznyai, szénlelőhelyre kért bányajogosítványt.  

1769  Parasznya  
Fazola Henrik szénlelőhelyet talált a diósgyőri út mellett.  Bányajogokat jegyeztetett be Má-
lyinka, Tardona, Parasznya területen. 

1782 Borsod Benkő Sámuel vizsgálatai borsodi szénnel. 

1783 Sajókaza 
Trangous Mihály orvos és bányapolgár jelentéséből kiderül, hogy 1783-ban már báró 
Radvánszky Ferenc szenet használ bizonyos célokra. 

1786  Parasznya  
A föld alatt égő szénmező füstje „rémíti” a lakosságot. Erről tudósítja a császári udvart 
Trangous Mihály orvos és bányapolgár.  

1786 Sajókaza 
Radvánszky Ferenc báró személyes példamutatása, aki Sajókazán elől járt a birtokán a kőszén 
bányászatában, annak felhasználásának, a kőszénnel való tüzelésnek az elterjesztésében. 1786-

ban a sajókazai szenet kovácsolás céljára hasznosította. 
1787 Parasznya Ziegler-féle jelentés a parasznyai szénről a Magyar Királyi Helytartótanácshoz. 
1787 Kassa Trangous Mihály javaslatai a borsodi szénnel kapcsolatosan. 
1788 Parasznya Piller Mátyás szakvéleménye a parasznyai szénről. 
1810 Diósgyőr Fazola Frigyes javaslatai a Diósgyőr környéki szenek kohászati alkalmazására. 

1810  Varbó  Borsod vármegye, Böllér József főszolgabíró, jelentése a császári udvarnak, a varbói szén 
hasznosítására. 

1812 Borsod, Budapest 
Borsodi kőszén minta a Magyar Nemzeti Múzeum részére, Sebe József borsodi főszolgabíró és 
Csányi György által intézve. 

1822  

Nádas, Ózd, Center, Királd, 
Mocsolyás puszta, Tardona, 
Kazinc, Parasznya, Kápolna, 
Ludna-puszta és még számos 
helyen 

Szontágh Ádám Gömör vármegye táblabírájának kezdeményezésére hivatalos vizsgálat folyt 
az itteni szén fellelésére. 

1823 
Borsodi szén, 
Szeged 

Szontágh Ádám mindenképpen be akarta bizonyítani a szén-vállalkozás nyereséges voltát, 
ezért 1823 júniusában elszállítatott egy tutajrakomány szenet Szegedre, és tetemes hasznot 
hozott a kísérlet. Ennek ellenére az illetékesek a projectumot „sem elfogadni, sem ajánlani 
nem” tudták. A borsodi kőszén országos forgalmazása így bukott meg tőkehiányra (a Sajó 
vizének reguláztatására) hivatkozva, pedig a terv korát megelőzően jelentős és nagy horderejű 
volt. 

1831 Edelény 
Ipar telepítése a szénre! Cukorgyárat létesítettek az itteni szénlelőhelyre, Császta-pusztai 
bánya. 

1858 

előtt  Radostyán  Albrecht és Haidinger tárók nyitása. 

1864  Sajólászlófalva   „Johann Martin Grube”. Martin János bányája, amely az adatok szerint már 1866-ban be is 

zárt. 
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„A jó kezdet fél siker.”1
 

 

Ahhoz, hogy a Sajószentpéter – Kondó – Harica külszíni bányavasút értelmet nyerjen 
meg kell ismerni e vasút szénbányászati alapjait is! Az előző fejezetben beszámoltunk a bor-

sodi kezdetekről, amelyek időben és térben is igen kiterjedtek voltak. Sok jeles személy fog-

lalkozott a kérdéssel. 

Láttuk, hogy Borsodban, a Sajó völgyében, de más szénvidékeken is már a középkori leírások-

ban megtalálhatók – az úgynevezett „szén-kibúvások”-ból2
 valamilyen szinten kitermelt – kis 

mennyiségű szénről szóló értesülések. Ezt általában a megtalálók, a birtokaikon, földjeiken, 

picéikben „bányászták”, kezdetlegesen egyszerű módszerekkel.3  

 

A borsodi szénmedence átnézetes földtani térképe, déli rész4
 

 

Nézzük ezek után a Kondó – Ludna puszta – Harica terület geológiai alapjait! 

Szontagh Ádám, Gömör vármegye táblabírájának kezdeményezésére, 1822-ben hivatalos 

vizsgálat folyt Nádas, Ózd, Center, Királd, Mocsolyás puszta, Tardona, Kazinc, Parasznya, 
Kápolna, Ludna-puszta és még számos helyen, az itteni szén fellelésére. 

Sajószentpéteren és környékén az első említett bánya 1864-ben nyílt. Martin János a tulajdo-

nos és a bányája a „Johann Martin Grube”. 

                                                           
1
 Lucius Annaeus Seneca 

2
  A medence peremeken a szén a felszínt megközelítő helyeken található. Ez a felszínre jutva a „kibúvás”, vagy 

annak közelében viszonylag csekély takaróréteg alatt van. Telepkibúvás: az egyéb helyen takaróréteggel fedett 
ásvány-előfordulás (telep, telér) külszínre kiérő, takaróréteggel nem fedett része. Kibúvás: (Ausstreichen, 
Ausbeisen, Ausbiss, Ausgehendes). 
3
 Rónaföldi Zoltán: Sajószentpéter szénbányászata 1888-1973 (Magyar Elektronikus Könyvtár) 

4
 Dr Vadász Elemér: A borsodi szénmedence bányaföldtani viszonyai 1923. Magyar Királyi Földtani Intézet 
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 A geológiai kutatások már a XIX. század első felében is nagyon szépen meghatározták 
a lehetséges széntelepeket, amelyeket aztán kutató tárókkal, fúrásokkal igazoltak is. 

Nézzük meg ezeket a földtani szelvények közül, amelyek eligazítanak bennünket e területek-

kel kapcsolatosan!
5
 

 

 
 

Földtani, átnézetes szelvény, Sajó-völgy déli része.  
Bánvölgy - Kondó6

 

 

 
 

Földtani, átnézetes szelvény, Sajó-völgy déli része.  
Kondó – Miskolci országút7

 

                                                           
5
 Részletesen ezt Rónaföldi Zoltán: Sajószentpéter szénbányászata 1888-1973 (Magyar Elektronikus Könyvtár) 

című könyvben lehet megtalálni. 
6
 Dr Schréter Zoltán: A borsod – hevesi szén és lignitterületek bányaföldtani leírása.  Dr Vadász Elemér: A bor-

sodi szénmedence bányaföldtani viszonyai. Magyar Királyi Földtani Intézet. 1929. 
7
 Dr Schréter Zoltán: A borsod – hevesi szén és lignitterületek bányaföldtani leírása.  Dr Vadász Elemér: A bor-

sodi szénmedence bányaföldtani viszonyai. Magyar Királyi Földtani Intézet. 1929. 
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A borsodi széntelepek részlete, amely az 

Erzsébet és Alfréd telepeket is azonosítja. 
1. Sajókazinc, Géza-táró; 2. Alacska; 3. Sajószentpéter-Pereces; 4. Edelény; 5. Diósgyőr8

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8
 Dr Schréter Zoltán: A borsod – hevesi szén és lignitterületek bányaföldtani leírása.  Dr Vadász Elemér: A bor-

sodi szénmedence bányaföldtani viszonyai. Magyar Királyi Földtani Intézet. 1929. 

1 2 3 4 5 
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A perecesi barnaszénterület földtani szelvénye9
 

 

 

A perecesi – Baross aknai szénterület szelvénye10
 

 

 

 
Átnézetes szelvény a Sajó völgy déli oldaláról (részlet)11

 

 

„… 3. Sajóvölgyi K- i kifejlődés. Míg a szénösszlet sajóvölgyi kifejlődésének Ny-i 

fáciese az uppony – sajógalgóci főtörésvonallal élesen elkülönül a királdi kifejlődéstől, addig 
K felé ilyen éles határ nincsen. A sajóvölgyi Kn fácies ugyanis tulajdonképen nem egyéb, mint 
a Ny-i fácies függélyes irányban kibővült folytatása. A sajókazinci bányatelep K-i oldalán 

már ezt a kibővült fáciest látjuk s innen kezdve K-re és D-re az összes többi telepek: Berente, 
Alacska, Edelény, (Salamonovics), Sajószentpéter, Kondó, Parasznya, Diósgyőr, Miskolc 
mind ehhez a kifejlődéshez tartoznak. 

Ezt a kifejlődést Schréter pontosan jellemezte s faunáját részletesen fölsorolta. Leírása csak 
annyiban szorul kiegészítésre, hogy itt nem három, hanem összesen öt széntelepet lehet kimu-

tatni állandóan s ezenkívül még mindenütt vannak különböző szintekben mutatkozó alárendel-

tebb telepek is. 

                                                           
9
 Dr Schréter Zoltán 

10
 Dr Schréter Zoltán 

11
 Vadász Elemér 
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A szénösszlet közvetlen fekvője itt is zöldes, homokos agyag, amelyet a felső oligocénbe sorol-

tunk. Mint föntebb láttuk, egy helyen, Varbón, az alsó telep közvetlen fekvőjében a riolittufa is 
megjelenik. A legalsó telep csak Baross-aknán van föltárva, de ismeretes Perecesen és a 
sajószentpéteri III. sz. fúrásban is. Ez a telep 0,3 – 0,8 m vastag s fedőjében kékesszürke, ke-

mény, kövületes agyagmárga települ. Helyzeténél és kifejlődésénél fogva a sajókazinci Sán-

dor-telep alatt levő vékony teleppel, tehát az ezzel egyező Ny-i kifejlődésű alsó (ül.) teleppel 

azonos. Fölötte mintegy 30 – 40 m-el van a Baross-akna „Adriányi“-telepe, mely ezek szerint 

a salgótarjáni megjelölés továbbvezetésével a középső (II.) telepnek felel meg. 

Ezidőszerint ezt a telepet csak a Baross-aknában, Perecesen és a sajókondói Sarolta lejtősak-

nában tárták föl… 

A következő telep az Adriányi-teleptől 115 – 140 m távolságban van s ez a közbeeső 
rétegösszlet szürke és sárga homokos agyagból s agyagos homokkőből áll több szintben elő-
forduló ostreákkal. A Wiesner és Sajószentpéteren Alfréd-telepnek nevezett széntelep helyzete 
alapján az eddigi – salgótarjáni – megjelölésünk szerint a felső (I.) telepnek felelne meg, 
azonban ezzel nem lehet vonatkozásba hozni. Vastagsága 1 – 1,5 m. Közvetlen fedője zöldes-

szürke, agyagos homok sok kövülettel… 

A fedőjében lévő agyag fölött sok helyen (Sajószentpéter, Berente, Alacska, Sajókazinc) ho-

mok és kvarckavics települ. Nagyon jellemző kísérői ennek a telepnek a kovásodások, melyek 
szabálytalan fészkekben, ritkábban kiékelődő rétegekben jelentkeznek. Megjelenésük helyén a 
telep kivastagodik… 

A sajóvölgyi K-i fáciest meglehetős egyenletes kifejlődésben nyomozhatjuk. 

Ezt a legrégebben és legjobban ismert fáciest a sajószentpéter – perecesi művelések tárták föl 
legrégebben. Ebben a szakaszban a telepekben kevés helyi eltérés van. A legfelső telep 
helyenkint vékonyabb s művelésre nem méltó, ezidőszerint csak Lászlófalván van művelés 
alatt. A következő (II. fedő) telep Sajószentpéteren, Berentén, Alacskán és Perecesen azonos 

kifejlődésben ismeretes, jellemző kovásodott részeivel. Az alatta lévő „közti telepei“ a 
sajókazinci „Gazdasági Szénbányádban és a sajókazincbányatelepi Géza táróban tárták fel; 
az utóbbi helyen jelenleg nem fejtik. 

Az alsó (II.) Adriányi telep legjobb és legrégibb kifejlődését a Barossaknában ismerjük. Ha-

sonló módon tárták föl Perecesen és a radistyáni új aknában is. Általában eléggé tiszta, D 
felé azonban agyagos beágyazások vastagabb rétegekben gyakran tisztátalanítják. É felé vé-
konyabbá válik és erősen elmeddül. Kondón 1,8 – 3,5 m összvastagság mellett az agyagos, 
palás betelepülésekkel tisztátalanított telepből a tiszta szén 0,7 – 0,8 – 1,0 m vastag. 

A palás, agyagos részek különösen a telep alsó részében fejlődtek ki. Tovább É-ra a telepel-

meddülés, úgy látszik, még fokozottabb, vagy hasonló méretű, mivel a sajószentpéteri III., IV., 

V. és XVI. sz. fúrásokban szintén 1,10 – 2,50 m vastagság mellett túlnyomólag agyagos kifej-

lődésű…”12
 

 

                                                           
12

 Vadász Elemér. 
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 Mindezek bizonyították, hogy a szénmezők e térségben is megvannak. Igaz, tektonikai-

lag erősen szabdaltak. Más és más mélységekben fordulnak elő és vastagságuk is erősen vál-

tozatos. 

Így a Kondó, Ludna puszta, Harica térségben is érdemes volt szénbányákat nyitni, amit bá-
nyavállalkozók meg is tettek. 

A gazdaságos termelés, a haszon, a szénpiac azonban sok mindentől függött már akkor is. A 

szén elszállítása – és ez a jelentősebb mennyiségekre, illetve a szerződött partnerek szállítási 
pontosságra való érzékenysége miatt – azonban megbízható, időjárástól független szállítási 
módot igényelt. 

Ez lett a külszíni bányavasút Sajószentpéter – Kondó között. 

 

Néhány gondolat és adalék a hazai bányavasutak legkorábbi kezdeteiről is. 

 1825. az év, amikor az első vaspályás bányavasút létesítése a Selmecbányái Szenthá-
romság-altáróban. A szintes szállításra addig általánosan használt „fa-sínpályákat” 

hamar felváltja az 1767. óta Angliában már széles körben használt bányavasút. 

 1845-ben Resicán felszerelik az első gőzgéppel hajtott lemezhengersort és hat évvel 
később 1851-ben megkezdik a vasúti sínek hengerlését is. 

 1855-ben Ganz Ábrahám szabadalmaztatja találmányát az úgynevezett kéregöntési 
technológiának vasúti kocsikerekek gyártására13

 való felhasználására és megkezdi a 
kéregöntésű kerekek tömeges gyártását. 

 1879-ben Diósgyőrött bevezetik a Siemens-Martin technológiával történő acélgyártást. 
A vasgyár új megnevezése 1880-ban „Magyar Királyi Vas- és Acélgyár”-ra válto-

zik.
14

 

 1892-ben a salgótarjáni János-aknán szeptember 26-án üzembe helyezik az ország el-

ső villamosított bányavasútját. 

 1901-ben a perecesi Újaknán az országban elő-
ször alkalmaznak villamos mozdonyokat föld-

alatti szállításhoz.15
  

 

Háromfázisú Ganz bányamozdony,  
Pereces Újakna

16 
                                                           

13
 A John Burn által 1812-ben feltalált technológia továbbfejlesztésével, a vasútépítések korában hatalmas lendü-

letet ad ezzel gyárának. Gyártmányai az 1855. évi párizsi, az 1862. évi londoni, majd az 1867. évi párizsi világ-

kiállításokon is díjakat nyernek. 
14

 A M. kir. Államvasutak Gépgyára Igazgatósága irányítása alatt Állami Vasművek gyűjtőnéven két gyár üze-

melt: a M. kir. Államvasutak Gépgyára (Budapest) és a M. kir. Vas- és Acélgyár (Diósgyőr). 
15

 A mozdonyszállítás viszonylag későn honosodott meg hazai bányáinkban: 1903-ban pl. Hodrusbányán egy 
gőzmozdonyt alkalmaztak, majd nem sokkal ezután Verespatakon újabb villanymozdonyt, Nagybányán és 
Kapnikbányán pedig benzinmotoros mozdonyt állítottak üzembe. A bányabeli körülmények között a gőzmoz-

dony nem volt szerencsés a tűzveszély és a füst miatt. Pontosan a diósgyőri vasút Pereces-Baross aknai 

Granzemstein alagútja adott erre szomorú példákat! Kezdetben ezért lóvasút, majd véges- és végtelenkötelű 
szállítás, motoros és villamos bányamozdonyok.  
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 A Vajdahunyadi Állami Vasgyár gyalári vasérc-külfejtésében beüzemelik a Ganz gyár 
által legyártott első váltóárammal működtetett bányavasútját. 

 

Vajdahunyad – Gyalár  
vasércbánya. 

 8,85 kW,  

háromfázisú  
Ganz bányamozdony, 

 300 V/42 Hz
17 

 

  

 Aztán, hogy Sajószentpéter se ma-

radjon ki, korát megelőzi 1915-ben az I. aknai, „Újbányai” vasút, Ganz, felsővezeté-
kes mozdonya. Ez az Alfréd aknai rakodóra szállította az I. akna, majd a II. akna ter-

melését. 
 

 

 

 

Sajószentpéter Újaknai vasút, 
Ganz bányamozdony, 12 LE18 

 

 

 

 

 

Ugyanezen időszakban a Rimamurány Salgótarján Vasmű Rt (Rima) Ózd környéki 
bányáiban is megjelennek a felsővezetékes Ganz, valamint Siemens bányamozdonyok. 
(Farkaslyuk, Somsály)  

                                                                                                                                                                                     
16

 Rónaföldi Zoltán: Kandó Kálmán és a borsodi szénbányászat, valamint az „Imperiál-ügy” (Magyar Elektroni-

kus Könyvtár) 
17

 Rónaföldi Zoltán: Kandó Kálmán és a borsodi szénbányászat, valamint az „Imperiál-ügy” (Magyar Elektroni-

kus Könyvtár) 
18

 Villányi György fényképe 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kondó, Harica, Ludna puszta  
szénbányászata 
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„Ha meg akarsz érteni valamit,  

figyeld a kezdetét, és kövesd a fejlődését.”1
 

 

Az előző fejezetben a borsodi szénbányászat legrégebbi emlékeit foglaltuk össze. 
Nézzük ezek után a Pitypalaty völgy dél-nyugati végén fekvő területek szénbányászattal kap-

csolatos dolgait, hiszen a Sajószentpéter – Kondó – Harica külszíni bányavasútnak itt van a 

„forrása”. 

Ha Sajószentpéterről délkelet felé elindulunk a Nyögő-patak völgyében, akkor egymás 
után érjük el e völgyben a községeket, Sajókápolna, Sajólászlófalva, Radostyán, Parasznya, 

Varbó. A völgy Sajószentpétertől délnyugati irányban húzódik. Sajólászlófalva térségében 
nyílik ebből egy másik völgy, a Harica-patak völgye. Ezen haladva Kondó, majd a régvolt 
Ludna-puszta és az egyre keskenyedő patakvölgy következik. Itt vagyunk már a Bükk lábá-
nál. A főúton tovább haladva elmegyünk a hegy alatt a volt Baross aknai bekötőút mellett, 
majd a hegyen át Lyukó bányához érünk. Innen tovább pedig Miskolc Diósgyőr városrészei-

hez… 

Az évszázadok óta itt élő szorgalmas nép munkája nyomán a völgy fejlődik, szépül, idegen-

forgalmi érdeklődésre is számot tart, bár a valamikori szénbányászat megszűnése súlyos idő-
ket hozott…  

E völgyben volt a valamikori sajószentpéteri és környékének szénbányászata (Sajószentpéter 
I., II. IV. aknák,2 a sajókondói szénbányák, a haricai bányák, külfejtések…). 

 

 

                                                           
1
 Arisztotelész 

2
 Sajószentpéter III. akna Alacskához kapcsolódott, nem e völgyhöz. 
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Az Osztrák Magyar Monarchia idején készült II. és III. katonai felmérés térképeit hívjuk se-

gítségül, mer így még szemléletesebb a völgy, mert számos megnevezést is tartalmaz. 
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A Sajószentpéter – Kondó – Harica külszíni bányavasút igazából a kondói térség bá-
nyászatát szolgálta ki és ötlete, építése is onnan indul majd. Ezért e területet is be szeretnénk 
mutatni az akkori kornak megfelelően, mert ebből is sok dolog kiderül. 

 

„ Kondó  
a Bükk-hegység északkeleti lejtőjén, Harica-patak partján fekszik. A község lakossága 

568 lélek (230 férfi és 338 nő), mind magyar, s nagyrészt r[ómai]k[atolikus]., míg 98 
ref[ormátus]. és 5 zsidó. A határ 3407 kat[asztrális]. h[old].-ból 518 szántó, 175 rét, 94 sző-
lő, 10 legelő, 2519 erdő, 39 kert és 52 h[old]. terméketlen terület. Nagybirtok nincs a határ-

ban, középbirtok (100–1000 h[old]. között) 5 éspedig: Bolváry Gellértné örökösei 971 hold, 
kondói közbirtokosság 206 b., kincstári erdészet 437 h[old]., Lichtschein Dezső 187 h[old]. és 
Ragályi Miklósné 432 h[old]. 50–100 h[old]. közötti földbirtok 2 van, összesen 162 h[old]. 

terjedelemben, 20–50 h[old]. közötti kisbirtok 3, a törpebirtokosok száma pedig 40, akik 
fe-jenként 4–5 kat[asztrális]. holdat birtokolnak. Az erdőtulajdonosok heten vannak, akik a 

2519 h[old]. erdőt különböző arány szerint bírják. 
A község határában 3 szénbánya van üzemben: a Sajóvölgyi Kőszénbánya Vállalat, a Ludna- 

völgyi Szénbánya és a Kondói Kőszénbánya Vállalat. A bányák közelléte igen kitűnő alkalom 
a férfilakosságnak a jó és állandó keresetre. 
A község piaca Sajószentpéteren van (6 km), ugyanott az állatorvos is. Orvos Parasznyán (4 
km) működik. A kutak ivóvize jó. Vasúti állomása Sajószentpéter, ahová bánya vasút is vezet a 
községből. 
Iskolája az 1 tanerős, 1 tantermes ref[ormátus]. elemi iskola és az általános ismétlőiskola. Az 

iskolán- kívüli népművelés előadásait télen tartják. A községben ref[ormátus]. anyaegyház 
van, a szokásos párbér-rendszeren alapuló adózással. 
Az állatállomány: 250 magyarfajta szarvasmarha, továbbá 80 ló, 150 sertés és 6 kecske. 
Kereskedő és italmérő 1 van a községben, önálló iparos 3. 
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A világháborúban 60 kondói katona vett részt, ezekből elesett 9, hadirokkant lett 2. Vitéz 
nincs az egykori kondói tűzharcosok között. 
A község nevezetes nemesi családja a Bolváry – család, amelyből a nevezetes filmrendező, 
Bolváry Géza is származik.”3

 

 

 
Ludnapuszta, tagosítási térkép, 1786.4 

 

 
Kondó kisközség Ludna pusztával Borsod megyében5

 

                                                           
3
 Csíkvári Antal (szerk.): Borsod vármegye. Borsod, Gömör és Kishont k. e. e. vármegyék –Vármegyei Szociog-

ráfiák 5-6. (Miskolc, 1939)IV. rész. Dr. Klein Gáspár és Péchy-Horváth Rezső: Községi adattár. 
4
 077. téka - Kondó - 22. Ludnapuszta (Kondó része, Borsod m., ma Borsod-Abaúj-Zemplén m.) S_78_-

_077._téka_-_Kondó_-_22. Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára • S 78 Térképek (1786-1948) • S Ka-

taszteri-gyűjtemény (1786-1948) • S – Térképtár 
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A térképek alapján látható, hogy a kondói területhez tartozott az úgynevezett Ludna-puszta. 

Ludna középkori település volt Borsod vármegye középső részén, a Harica patak mellett. A 

település a közelében található Lubna (ma Harica) patakról kaphatta a nevét.  
 

Érdekesség, hogy a majd bányászatáról is elhíresült Ludna pusztát a kataszteri térképek a 
XVIII. századtól már Kondó részeként kezelik, ugyanezt Fényes Elek könyve (1851.) másként 
írja le. 
 

„ Ludna, puszta,  

Borsod vármegyében, hegyes erdőség a parasznyai határban, Parasznya, Varbó és 
Mályinka közt, róla szinte Parasznyánál emlékeztünk.”6

 

 

„ Parasznya,  

magyar falu, Borsod vmegyében, Miskolcztól, melly egyszersmind ut. p. 13/16 állo-

másnyira, a Bikk északkeleti tövében, szélesen nyílt térségen, szomszédai Bábony, Varbó, Má-
lyinka, Tardona, Radistyán, Lászlófalva. Határkiterjedése a puszta ludnai erdőséggel együtt 
2959 hold, mellyből szántóföld 419, kaszáló rét 170, legelő 600, szőlő 181, erdő 1529 hold, 
belsőtelek 60 hold. – A szántóföldek nagyobb részint lapos sík, kisebb részben dombos fekvé-
sűek, vegyületük nyirok, tisztabuzát, rozsot, tenkelyt, kukoriczát és burgonyát bőven teremnek, 
s a megmivelés körül a földművelők szorgalma is dicsérendő. A szőlőfölde homokos nyirok, 
igen jó és szép fekvésű, s reá fordíttatni szokott ügyes és szorgalmas munka után jó bort, és 
bőven terem, s a lakosok borból s gyümölcsből sok hasznot bevesznek. Az erdő leginkább bikk 
és tölgy fákkal ékeskedik, s bő makkján nagy számú sertések hizlaltatnak. Ez erdőben számos 
regényes vidékek közt van egy kőszikla, mellynek tetejéről a Tisza vidékét beláthatni. E hegyet 
a köznép Mátyás-ugrásának nevezi, s lapos kövén most is mutogat egy ember- és egy 
lónyomot, mellyről a rege azt mondja, hogy egykor Mátyás király a tetőről e lapos sziklára 
ugratván, saját csizmája- s lovának nyoma látszik ott. Szépségéért emlitendő e hegy alatt a 
gyönyörű tájékú gyertyános és bikkes völgy. A hegy legjobb kőszénnel bővelkedik, melly 
ugyan műveletlenül hever; közel ide darázskő is van, mit a lakosok, sőt más helységbeliek is 
épületekre hordanak. A helység lakosainak száma 815 lélek, kik közül 779 reformatus, s ezek-

nek helyben van anyaegyházuk, 20 r. kath., 16 zsidó. Felszabadult urbériség 6 egész telket 
tevén, ezen van 30, a 7 3/4 majorsági telken pedig 39 összesen a helységben 69 földes gazda, 
házas zsellér 44, kézmüves 3, u. m. 1 kovács, 1 kerékgyártó és 1 csizmadia. A helységen ke-

resztül folyik a Nyögőér, melly a ludnai pusztán tul a mályinkai határszélen a julyai hegybűl 
nagy zugással leomolva eredvén, Sz. Péternél a Sajóba szakad. Birtokosa e helységnek a kir. 

korona.”7
 

 

 

„ Ludna. 

                                                                                                                                                                                     
5
 Kondó kisközség Ludna pusztával Borsod megyében [S 78 - 077. téka – Kondó Magyar Nemzeti Levéltár 

Országos Levéltára • S 78 Térképek (1786-1948) • S Kataszteri-gyűjtemény (1786-1948) • S – Térképtár 
6
 Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára L. Ludna 

7
 Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára P. Parasznya 
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Szabad  puszta Borsod várm. földes ura Losonczy Uraság, fekszik Sajó Szent Péterhez 
nem messze, és annak filiája.”8

 

 

   A középkorban a valamikori falu Ludna
9
 (Lubna, említés 1240, 1267, 1281, 1341, 

1353.
10

) megsemmisülését követően Ludna-puszta továbbra is önálló település nélküli köz-

igazgatási egység maradt, ami megfelelt a feudális földbirtok-alapú szemléletnek. Később 
Kondóhoz csatolták, ezzel a község hatalmas erdőbirtokokhoz jutott. Jellemzően erdővel borí-
tott területről van szó, amelyet a bányászat érdekében létrehozott tisztások tarkítanak. Egyet-

len lakott helye az eleinte Ludna-pusztának (Ludna-tanyának), majd később Szállásnak neve-

zett, azóta teljesen elpusztult tanya a Liszkó-völgy alsó végében. Később megépült a ma is 
Ludna-pusztai erdészházként ismert tanya a Nagy-völgy alsó végében. A XIX. század elején a 
tanyának saját temetkezési helye volt a Temető-bérc környékén.11

 

 

 

Nézzük Sajókondó (Kondó)– Ludna puszta – Harica térség szénbányászatát! 

 

 

A bányászattörténet szerint láttuk, hogy a „kincstári”, diósgyőri kohászat szénnel való 
ellátására nagy léptékű szénbányászati kutatások indultak meg, amely területek leértek egé-
szen a Pitypalaty völgyig, Radostyán, Varbó, Parasznya térségéig. 

Később az ő bányáik közül a Baross akna az, amely a völgy szélső hegyeit is érinti. Itt van a 

diósgyőri bányavasút egyik szárnyának végállomása. A másik szárnyvonaluk a lyukói völgy-

ben, Lyukó bánya érintésével épült, Diósgyőrbe. A korábbi fejezetben ezt térképen is bemu-

tattuk. 

 

Baross akna, 1965. 

 

                                                           
8
 Vályi András Királyi Magyar Universitásbéli Profeszszor: Magyar Országnak leírása. 1799. 

9
 Guzsik Tamás: Az Ákos-nemzetség a középkori Borsod megyében 

10
 Póczos Rita: Nyelvi érintkezés és a helynévrendszerek kölcsönhatása. Doktori (PhD) értekezés, Debreceni 

Egyetem, BTK, 2009. 
11

 Kismarton Zsolt nyomán 
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  Mindezek mellett számos más érdekeltségben és helyszínen is folytak a szénkutatások. 
Minderre a borsodi és a Sajószentpéter környéki földtani adottságokkal foglalkozó fejezetben 
írtunk is. 

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 Xivkovich család Sajószentpéteren, az alacskai völgyben nyitotta az Erzsé-
bet bányáját. 

 Gróf Szirmay Alfréd szintén itt e térségben, a saját birtokán, Sajószentpéter határában 
létesített szénbányát, az Alfréd aknát. A kezdetekben ezek a bányák csak a bányát nyitó birto-

kos családok igényeinek megfelelően termeltek. Aztán a szén keresletének emelkedésével már 
sorra nyíltak a szénbányák.12

 

1890-ben Sajókondón13
 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 

környéki szénterületek után, megszerzi a sajószentpéteri, Szirmay bánya (Alfréd akna) és az 
Erzsébet bánya tulajdonát. A sajószentpéteri szénbányászat ekkortól „nagyléptékű” fejlődés-

ben van és a MÁK Rt révén stabil és nagy piacokhoz jut. Ennek megfelelő a bányák fejlesztése 
is, mind a létszámban, mind a gépesítésben, mind pedig a további területek megszerzésében. 
Sajószentpéter innentől fogva a borsodi szénbányászat egyik központja lesz. 

Önálló külszíni bányavasútjain szállítja a szeneit az Alfréd aknai rakodóra, ahol a MÁV nor-

mál nyomtávú iparvágányán át tudja a szenet továbbítani a Miskolc – Bánréve vasútvonalon 
át.  

E bányavasutak a különféle térképeken együtt szerepelnek a Sajószentpéter – Kondó – Harica 

külszíni bányavasút vonalával, azonban annak nem részei! Más a tulajdonod és mások az ér-

dekeltségek is! 

A sajószentpéteri szénbányászatként emlegetett öszletben – ami majd csak 1945 után 
lesz így érvényes – eleinte ekkor két súlyponti terület volt a lényeges.  

Ezek közül az egyik a településre és annak közvetlen határára terjedt ki, amiről az előbb ír-
tunk. Ezek a MÁK Rt területei, majd az őket itt Borsodban képviselő, Borsodi Szénbányák Rt 
bányái. 

A másik nagy szénbányászati rész pedig gyakorlatilag Sajószentpétertől már távolabb, Kondó 
község mellett, attól nyugati irányban a Harica patak völgyében és annak mellékvölgyeiben 
helyezkedett el. 

Ezek a szénbányákkal bíró települések már nagyobb távolságra estek Sajószentpétertől (Sajó-
lászlófalva, Kondó, Harica, Ludnavölgy, Balázsvölgy) ezért a Miskolc – Bánréve vasútvonalra 
való rászállításra, csak egy jó kapacitású külszíni bányavasútban lehetett a megoldást megta-

lálni.  

                                                           
12

 Rónaföldi Zoltán: Sajószentpéter szénbányászata 1888-1973 (Magyar Elektronikus Könyvtár) 
13

 Mai neve Kondó. 
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A legkorábbi időkben természetesen itt is fogatolt szénszállítás működött, de ennek sem a 

kapacitása, sem a megbízhatósága már nem volt elég a gazdaságos széntermeléshez. 

A bányászati eseményeket, történéseket táblázatosan foglaltuk össze. 
 

Év Hely Téma, történés 

1822 

Kondó, 

Harica  

Szontágh Ádám Gömör vármegye táblabírájának kezdeményezésére hivatalos vizsgálat folyt az itteni 
szén fellelésére, Ludna pusztán. 

1890  Harica-völgyi bányák nyitása a Liszkó völgyben, Árpád I. és II. tárók.   
1900  Árpád tárók bezárása.  

1920  

Bolváry és Társa Kft, Sajókondói Kőszénbánya Rt. Jenő-táró, valamint Jenő, Balázs és Sarolta lejtősak-

nák üzembe állítása. Egyed András műszaki segédtiszt14 talán e bányához szerződik ekkor? 

Sajókondói Kőszénbánya Rt. megindítja a külszíni bányavasút kiépítését a Harica völgyben, egyelőre 
ekkor még csak terv szinten  

1921 A Kondó – Sajószentpéter bányavasút építése elindul. 

1922 Egyed Andrást ez évben Kondón bányatulajdonosként említik, bányája (Egyed-Waldmann?)  

1924  

Sajókondói Kőszénbánya Rt. Jenő, Balázs és Sarolta aknák csődeljárása. A Balázs akna folytatta csak, 
Bolváry Andor tulajdonában. A bányavasút üzeme is megszakadt! Általános szénkereslet csökkenés az 
ok. 

1925 Egyed András megalapítja a Balázsvölgyi Kőszénbányát, Kondón. 

1926  

A Bolváry család Balázs lejtősaknája csődbe jut. Ekkor építik ki vele szemben a Balázs I. tárót, Ennek 
szenét azonban már szekérrel szállították, mert a bányavasút időközben csődbe jutott, felszedték, anyaga-

it, berendezéseit, járműveit értékesítették.  

1930  
A Balázs akna bezárása.  
Bolváry Andor bányája a Balázs II. a Malom-dűlőben. 1931-től az Imperial tulajdona.  

1931  Balázs II. és Miklós tárók (Szén és Kátrányipari Kft) nyitása.  

1934  
Sajóvölgyi Kőszénbánya Rt, József bánya nyitása. (Waldmann József, Moskovics János, Auslander 
Bernát)  

1935  Egyed András, Balázs-völgyi bánya megnyitása.  

1936  

Bolváry Tibor, dr. Sichermann Sándorral és Szalai Bélával megalakította a Kondói Kőszénbánya Bolváry 
és Társa vállalatot, melyben Bolváry Tibor műszaki igazgató. 
Sajókondói Kőszénbánya Rt. Balázs II. és Miklós tárók bezárása.  

1938  

Egyed András, Balázs-völgyi bánya megszűnése.  
Ludnavölgyi Kőszénbánya Vállalat Kft (Rosinger András,15 Herczeg Jenő) lejtősakna mélyítése. Később 
ez a Harica lejtőskna, majd a területet összekapcsolták a Bolváryék, Éva (Cseres) aknájával. Így a megye 
egyik legnagyobb bányája jött létre.  
Ludnavölgyi Kőszénbánya Vállalat Kft vasutat épít Sajószentpéterig.  

1940  
Sándor Kőszénbánya Vállalat, Auslander és Társai (Auslander Bernát, Klein Lipót), Babos dűlő, Sándor 
bányatelek  

1942  
Sándor Kőszénbánya Vállalat, Auslander és Társai (Auslander Bernát, Klein Lipót), a Sándor bányatel-

ken nyitja a Sándor bányáját.  

1943  

Déry Attila, Palántvölgyi Kőszénbánya Kft. bányanyitás. (A sajószentpéteri üveggyár ellátására, amely 
MÁK érdekeltség volt).  

Kondói Kőszénbánya Bolváry és Társai bányája. (Bolváry Tibor, Szalai Béla, Siehermann Sándor)  

1944 

Ludnavölgyi Kőszénbánya Vállalat Kft (Rósinger András, Bacsinszky Sándor) hadiüzemi besorolású. 
Kondói Kőszénbánya Bolváry és Társai bányája. (Bolváry Tibor, Szalai Béla, Siehermann Sándor). 
1944-ben hadiüzemi besorolású. 
Sajóvölgyi Kőszénbánya Rt, József bánya (Waldmann József, Moskovics János, Auslander Bernát) 
1944-ben hadiüzemi besorolású. 

1945  
Az Iparügyi Miniszter rendeletére felmérik az országban a bányákat. A sajószentpéteri - kondói térség-

ben ezek közül a következőkről találtunk adatokat: 

                                                           
14

 Egyed András bányatulajdonos. .Született 1887-ben Baróton. 'Középiskolái elvégzése után 1905-ben lépett a 
bánya szolgálatába, és mint bányagyakornok kezdte működését. ' 1906–1907-ig a petrozsényi bányászati szakis-

kola elvégzése után Köjiecen, mint bányafelmérő működött, ezután a köteles katonai szolgálái át töltötte ki. Mint 
üzemi aknász a Salgótarjáni Rt. petrozsényi bányájában működ ott. 1910-ben a kincstár szolgálatába lépett 
ugyancsak Petrozsényban. 1920-bán a román megszállás következtében, mint műszaki segédtisztet nyugdíjazták. 
Ezután került Sajókondóra felelős üzemvezetőnek. 1922-ben bányatulajdonos lett 1925-ben alapította a 
Balázsvölgyi Kőszénbányát. 
15

 Más iratokon Rosinger Andor 
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1. Ludnavölgyi Kőszénbánya Vállalat Kft.(Kondó, Rosinger Andor, munkaszolgálatra vitték, 
Hamaridesz Mihály és Martos Mátyás vezette e közben a bányát. 8 tisztviselő, 200 munkás.) 
2. Kőszénbánya Sajólászlófalva (Hencidai Kőszénbánya bérlete Sajóbábony, Dr. Palásthy Ágoston, bérlő 
Hencidai Ignác. Csik Béla bányagondnok. 4 tisztviselő, 80 munkás) 
3. Kondói Kőszénbánya, Bolváry és Társa. (Kondó, Bolváry Tibor, Szalai Béla, Dr. Sichermann Sándor. 
Bolváry Tibor katonai szolgálat, Dr Sichermann Sándor bujkál, Szalai Béla vezeti a bányát. 8 tisztviselő, 
180 munkás.) 
4. Déry Attila Palántvölgyi Kőszénbányája (Kondó, üzemvezető Egyed András, 3 tisztviselő, 50 mun-

kás.) 
5. Kőszénbánya Auszlender és Társa.(Kondó, a tulajdonosokat, mint zsidókat elhurcolták, Bányakapi-

tánysági megbízott vezeti a bányát, 2 tisztviselő, 18 munkás) 
6. Bajainé és Társa, Kondó-Sajószentpéteri Iparvasút. (Dr. Bajai Ernőné Kabdebó Margit és Kabdebó 
István. Helybeli megbízott: Szalai Béla a Kondói Kőszénbánya, Bolváry és Társa cég társtulajdonosa. 1 

tisztviselő, 33 munkás.)16 

Sajóvölgyi Kőszénbánya Rt, József bánya bezárása.  
Ludnavölgyi Kőszénbánya Vállalat Kft, Harica, Éva, Cseres aknák bezárnak.  

Sándor Kőszénbánya Vállalt, Auslander és Társai (Auslander Bernát, Klein Lipót), Sándor bányáját. 
Bakos lejtősaknának nevezik át.  
Kondói Kőszénbánya Bolváry és Társai bányája. (Bolváry Tibor, Szalai Béla, Sieharmann Sándor). Ez 
időtől kezdve Szalai Béla a bánya vezetője.  

1946  Kondói Kőszénbánya Bolváry és Társai bányája bezárt.  

1947  

Déry Attila, Palántvölgyi Kőszénbánya Kft. bezárása  
Sándor Kőszénbánya Vállalt, Auslander és Társai, Sándor akna bezárása.  
A maradék széntelepeket a korábbi Ludna völgyi lejtősaknára koncentrálták.  

1948  
Az egyesített szénbányák termelése elindult és egészen, 1953-ig, növekvő termeléssel, jó minőségű, 
lakossági szenet termelt.  

1949 

Az iparvasút fejlesztése, nagyteljesítményű gőzmozdony és kocsik beszerzése történt meg. Egyidejűleg 
az iparvasút műhelyében – saját tervezésben és kivitelezésben – forgózsámolyos, lemezrugós személyko-

csikat gyártottak le. 
1949-

53  

A Harica lejtősaknán át művelt szénmezőben réselési kísérletek indultak. GTK-3M, Sullivan, Korfmann, 

Szemán géptípusokkal dolgoztak.  

1949-

55 
Fejtési jövesztési kísérletek Donbass kombájnnal, fabiztosítású frontfejtésben. 

1950 Béke lejtősakna és légaknája üzembe állt. 
1951 A Kossuth tárót újranyitottak, 1957-ig tanbánya, majd lefejtették. 
1952-

55  

Fejtési kísérletek, Gornyák, Sahtyor szovjet kombájnokkal, és magyar LTC (Lengyel – Török – Cserny) 

féle széngyaluval.  
1954 Harica III. lejtősakna üzembe helyezése. 
1956  Harica III. lejtősakna már csak a III. telepet fejtette.  

1957  

A Kossuth tárói bánya, mint tanbánya megszűnt. A tanbánya a Kakucsa bányába került.  
A kondói üzemkoncentráció elindult, Harica III. lejtősakna és a Béke akna teljes termelésének figyelem-

be vételével. Külszíni létesítmények építése. A Lyukó – Kondó, valamint a Kondó – Berente függőkötél-

pályák építésének kezdete.  

1960 
Egy felhőszakadást követő árvíz – Harica patak – elpusztította a bánya fatelepét, a vasúti rakodót, és az 
alsó üzemteret. 

1961  
A Kossuth táró bezárása.  
Szénbányászat megszűnése gazdaságossági okok miatt, tanbányává minősítették át. 

1962  Harica III. akna leállítása gazdasági okok miatt. Tanbánya 1967-ig, néhány fejtést is üzemben tartott.  
1964 Béke lejtősakna bezárása, 7 millió tonna szénvagyonnal! 

 

A bányavasút a Sajókondói Kőszénbánya Rt tulajdona volt. Az ő elképzelésükként jött 
létre, ezért velük a többiektől eltérően, részletesebben is foglalkozunk és majd később a téma 
egyik jeles szakértőjét idézzük be, egy méltatlan történés kapcsán… 

 

                                                           
16

 A fellelt iratokon természetesen sok hiba és pontatlanság van. Ráadásul a kamarai kimutatásban a bányáknak 
csak egy része szerepel! A Miskolci Kereskedelmi és Iparkamara 125 éve (Miskolc, 2004) G. Jakó Mariann: A 
Miskolci Kereskedelmi és Iparkamara működése és szervezeti felépítése megalakulásától 1948-ig. Adattár. 
A háború utáni adatok részletesen a Rónaföldi Zoltán: Sajószentpéter szénbányászata 1888-1973 (Magyar Elekt-

ronikus Könyvtár) könyvben megtalálhatók. 
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Mielőtt azonban erre rátérnénk, szükségesnek látszik az ország akkori gazdasági és 
pénzügyi helyzetéről is néhány szót említeni. A vesztes és tragikus „nagy háború” és a forra-

dalmak után vagyunk ekkor. 

Az Osztrák-Magyar Monarchia az első világháború előtti Európa egyik legnagyobb, 

bár nem túl fejlett országa volt, ahol a történelmi Magyarország önmagában véve is jelentős 
tényezőnek számított. A Monarchia a világháborús vereség következtében, a külső és belső 
érdekek együtthatásának eredményeképpen megingott, majd a nagyhatalmi érdekeknek meg-

felelően „kiiktatták" az európai hatalmak sorából. Területét korábbi ígéreteknek megfelelően 
osztották fel és a korábbi egységes piac helyén önálló szuverén államok és azok önálló piacai 
jöttek létre. 

Az 1920-as trianoni békeszerződés következtében Magyarország területében, népességében 
és gazdaságában olyan károsodásokat szenvedett, melynek következtében Magyarország a 

környezetében, minden tekintetben a legkisebb, gazdaságilag, katonailag a leggyengébb, a 
nemzetközi megkötöttségek miatt a legkiszolgáltottabb ország lett. 

Az új államterület természeti adottságai is alapvetően megváltoztak. Az egységes, a Kárpát-
medencét szinte hiánytalanul kitöltő medenceállam helyén olyan medenceközponti ország jött 
létre, melynek vízgazdálkodása, árvízvédelme a környező országoktól vált függővé. A koráb-

bi természetes védelmi potenciál (Kárpátok hegyvonulata) helyett az új határok katonailag 
nyitottá váltak. A terület kétharmadának elvesztésével, a természeti kincseink jelentős része is 

a környező országokba került. 

Társadalmi szempontból a határváltozások rendkívül fájdalmas következménnyel jártak, a 
magyar nemzet kb. 34 %-a (3,5 millió fő) az utódállamokhoz és kisebbségi sorsba került, an-

nak minden nyűgjével. Az utódállamok sajnálatos módon a kisebbségi jogokat nem tartották 
be, azt súlyosan sértették, de a békeszerződés „döntnökei” erre már nem igazán hederítettek… 

A határváltozások következtében alapvetően újrarendeződött az ország gazdasági szerkezete 
is átalakult, kényszerből. 

 A mezőgazdaság és az ipar megmaradt értékei aránytalanok voltak. Például az új határokon 
belül maradt a szántóföld 38,6 %-a, a szőlőterület 62,5 %-a, de az erdőterület 12 %-ra csök-

kent. A szarvasmarha állomány 30 %-ra, a juhállomány 28 %-ra csökkent.  

Az ipar tekintetében a változások még szélsőségesebbek voltak. A széntermelés kb. 65 %-a, 

de a vasérctermelés15 %-a maradt meg, valamint teljesen megszűnt nemesérc és só kiterme-

lés. Az összes gyáripari potenciál 53 %-a esett az új államterületre. (De a malomipar 90 %-a!) 

A megmaradt gazdasági struktúra aránytalanná vált, a fejlődés megtört és ezeket a tendenciá-
kat erősítette a kölcsönös elzárkózási politika. Új vámhatárok, vámtarifák és gazdaságpoliti-
kák alakultak ki a korábbi egységes piac helyén. 

A településhálózat rendszerében a leglényegesebb változást Budapest súlyának radikális felér-

tékelődése jelentette 1920-ra az ország népességének 12 %-a tömörült a fővárosban. 

 

Döntő változások következtek be a közlekedési hálózatban, elsősorban a vasúthálózatban. A 

nagy transzverzális vonalak a határ másik oldalára kerültek (jelentős részben a vasútvonalak 
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birtoklása miatt vonták meg a magyar-román és a magyar-csehszlovák határokat), ugyanekkor 
az ország vasútsűrűségi mutatói a centrális hálózat megmaradt részei miatt jelentősen javul-

tak. 

A „sors iróniája" viszont, ha a fejlettségi mutatókat vizsgáljuk, akkor a legtöbb tekintetben az 
állapítható meg, hogy az új államterület szinte minden vonatkozásban fejlettebb lett, csökken-

tek a területi fejlettségbeli különbségek… 

A két világháború közötti időszak politikai áramlatai az integritás helyreállítását, majd a te-

rületi revízióra való törekvést állították a politika középpontjába. Ez az alapállás szembeállí-
totta Magyarországot szűkebb környezete valamennyi államával, hiszen minden szomszédjá-
val szemben nyilvánosan és folyamatosan megfogalmazta területi igényét. 

Az már csak egy nagy kérdése a történelemnek, hogy amikor a trianoni diktátumot kiagyalták 
és ennek kapcsán lerabolták az országunkat, valamint minden oldalról ellenséges érzületű 
államokat fabrikáltak, senki sem gondolt arra, hogy ez az „izolált” politikai-gazdasági helyzet 
mit eredményez majd? 

Az államhatár változása a bányászatban és a kohászatban jelentős visszaesést jelentett, 

nagy bányászati és kohászati központok kerültek Romániába és Csehszlovákiába.  

Az országban maradt szénbányák kitermelése jelentősen növekedett, de még így sem tudta 
fedezni a hazai szükségleteket. A szénbányászat lényegében három tulajdonos – Magyar Álta-

lános Kőszénbánya Rt., Salgótarjáni Kőszénbánya Rt. és az osztrák Duna Gőzhajózási Társa-

ság – kezében összpontosult.  

1930-ban a földgáz, 1937-ben a kőolaj kitermelése kezdődött meg Magyarországon. Bükk-

szék, majd különösen Budafapuszta mezőin folytatott termelés gyorsan bővült, országos, sőt 
rövid ideig európai jelentőségű volt. 1939-ben a kőolajtermelés 143.000 tonna, majd a hábo-

rús szükségletek miatt 1943-ra már 842.000 tonnára nőtt.  

Ércek közül vasérctermelés Rudabányán, bauxittermelés pedig Gánton folyt elsősorban. 

A vas- és acélgyártás az állami beruházásokhoz kötődött elsődlegesen. A világválság 
idején a termelést korlátozták, az ország hat kohója közül csak négy működött. A második 
világháborút megelőző fegyverkezési program erőteljesen hatott az ágazat termelésének nö-
vekedésére, technikai-technológiai korszerűsödésére. A két világháború között később majd a 

kohászatban egy teljesen új szakágazat jelenik meg, az alumínium kohászata.  

A hazai gyengébb minőségű barnaszénterületek egy része is ekkor értékelődött fel az 
ország számára! 

A korszakhoz, amiről itt írunk, sajnos hozzátartozik a koronának, mint fizetőeszköznek 
a folyamatos inflálódása, és a különféle hazai és a világban végbemenő kisebb-nagyobb gaz-

dasági visszaesések, válságok is… 

 

 „Sajó–Kondói Kőszénbánya Részvénytársaság.  

Sajó–Kondoer Kohlenwerks Aktiengesellschaft.  
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Budapest, IV., Veres Pálné-utca 4.  

Budapesti kir. tvszk 1920. XII. 13. Cg 13303/1. 17541/1. –  

Ezen részvénytársaság az 1920. évi november hó 27. napján tartott alakuló közgyűlés 
által elfogadott alapszabályok szerint keletkezett. Székhelye: Budapest. A vállalat tárgya: a) 

Sajó mentén fekvő Kondó község területén és egyéb helyeken kőszéntelepek és kőszén kiakná-
zási jogosítványok megszerzése, művelése és üzembentartása; b) kőszénbányák vétele és el-

adása; c) kőszénbányászattal kapcsolatos ipartelepek létesítése és üzemben tartása; d) tüze-

lőanyagok adásvétele. Tartama határozatlan időre terjed. – Alaptőkéje: 5,000.000 korona,
17

 

mely 5000 darab egyenként 1000 korona névértékű bemutatóra szóló részvényre oszlik. Az 
igazgatóság legalább 3 és legfeljebb 12 tagból áll. Az alakuló közgyűlésen az első igazgató-
ság tagjaiul megválasztattak: Belitska Sándor,18

 Bekény Zoltán, Bolváry Andor, Aczél Károly, 
Gót Jenő, Grossmann Ármin, Grossmann Pál, Holzer Sándor, Walder Béla, dr. Déghy Ödön 
és Lichtenstein László, kiknek ebbeli minőségük és cégjegyzési jogosultságtik bejegyeztetett. A 
cég érvényes jegyzése akként történik, hogy a bárki által írott, vagy nyomtatott cégszöveghez 
két igazgatósági tag, vagy egy igazgatósági tag és a cégvezetési joggal felruházott társasági 
tisztviselők egyike sajátkezű aláírásaikat csatolják. Mindaddig, amíg Walder Béla budapesti 

lakós, igazgató, továbbá Gót Jenő budapesti lakós, okleveles építészmérnök és Aczél Károly 
budapesti igazgató az igazgatóságnak tagjai, a cégjegyzés érvényességéhez szükséges, hogy 
az egyik aláírás Walder Béla, vagy Gót Jenő, vagy pedig Aczél Károly igazgatósági tagtól 
származzék. Minden, a társaság nevében kiadandó hirdetmény a „Budapesti Közlöny"-ben 

fog közhírré tétetni. Okmánytár: 4188. szám. – (1921–16.)”19
 

 

„ Építkezések a bányáknál Bánfalváról jelentik: A salgótarjáni kőszénbánya r. t. 
bánfalvai telepén hat munkásház építését kezdik meg.  

A kondói kőszénbánya társulat egy irodaépületet, egy gépházat és egy munkáslakás építését 
vette tervbe. A helyszíni szemléket a miskolczi államépítészeti hivatal már megtartotta.”20

 

 

„ – Új vasút.  

A Kondói Kőszénbánya Részvény társulat Sajószentpétertő1 Kondóbányáig rendes 
nyomtávú vasút vonalat épít. A vasút körülbelül 6 km. hosszú lesz és Sajószentpéteren kívül 
Sajókápolna, Lászlófalva és Radistyán községek határait fogja érinteni. Ezen határokat illető 
kisajátítási tárgyalások a múlt héten voltak Kozma Elek főügyész vezetésével. A tárgyalások a 
mull hét végén fejeződtek be és miután a legtöbb érdekelttel megegyezni nem tudtak, bírói 
kisajátítás fog létrejönni. Ennek dacára a vasút építését ma megkezdték.”21

 

 
                                                           

17
 Mai értéken ez nagyjából 59 millió Ft lehet. (Magyar pénzérték index) 

18
 A Sajókondói Kőszénbánya Rt. igazgatóságából Belitska Sándor kilépett már 1920. december 16-án, miután 

honvédelmi miniszter lett. (Honvédelmi miniszter: 1920. december 16. – 1923. június 28.) Akkoriban ezt komo-

lyan vették!!! 
19

 Központi Értesítő, 1921 (46. évfolyam)1921-05-12 / 16. szám 
20

 Magyar Jövő, 1921. január-július (3. évfolyam, 2-172. szám)1921-06-09 / 128. szám 
21

 Reggeli Hirlap, 1921. június (30. évfolyam, 121-145. szám)1921-06-09 / 128. szám 
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A vasút természetesen nem normál nyomtávval épült! Erre az érintett bányáknak tőké-
je nem volt, az államot és a MÁV-ot pedig e bányák termelése nem igazán érdekelte, így az-

tán kisebb költségekkel, 760 mm nyomtávval épült meg.  

 

„ Építkezések a vármegyében  

… Sajószentpéter és Kondó között ipar vasutat építtet a kondói bányatársulat. A pá-
lyához szükséges területeket a napokban sajátították ki Balázs Elemér kir. táblabiró elnöklé-
sével. A sajópálfalvaiak – akiknek határából a földet kisajátították – 50 esztendeig minden 

négyszögöl föld után 50 kilo szenet követetnek a bányatársulattól s kikötötték azt is, hogy a 
bányatársulat a pálfalvai templomot eternitpalával fedesse be.”22

 

 

Az előző hír igaz, de… Az újságírót alaposan elragadta a hév, csakhogy Sajópálfalva nem itt 

van! E vasút építése Sajókápolnát és Sajólászlófalvát, valamint Sajókondót érintette, már azon 
községek közül, amelyek itt vannak és Sajó-val kezdődik a nevük. 

 

„ Elkészült iparvasutak. A miskolci államépítészeti hivatal a kondói hat kilométeres 
iparvasutat december 16-án, a szuhakállói öt km. hosszú vasutat pedig december 20-án adta 
át a forgalomnak. A két iparvasút építése összesen 30 millió koronába23

 került (Vállalkozók 
Lapja 1921. 50. sz.)”24

 

 

„ Sajó-Kondói Kőszénbánya Részvénytársaság. Budapest.  

Budapesti kir. tvszk 1922. V. 3. Cg 13303/6. 17641/3. – Az 1921. évi július hó 18-án 
tartott rendkívüli közgyűlésnek azon határozata, mely szerint a vagyonváltság lerovása végett 
a részvények névértéke 850 koronáig leszállíttatik és az így leszállított alaptőke 883 darab 
850 korona névértékű részvénykibocsátásával 5 millió 550 koronáig felemeltetik, továbbá az 
1921. évi Julius 18. napján tartott rendkívüli közgyűlés által elhatározott 
alapszabálymódositások bejegyeztettek. Ezen módosított alapszabályok szerint a részvénytár-

saság alaptőkéje 5 millió 550 korona, mely 5883 darab 850 koronáról bemutatóra szóló rész-

vényre oszlik. – (Lásd 1922. évf. 11.) (1922–24.)”25
 

 

Sajó–kondói kőszénbánya részvénytársaság. Budapest.  

Budapesti kir. tvszk 1922. IX. 2. Cg 13303/8. 17541/4. – Dr. Fazekas Elemér, Salgó 
Béla és báró Szterényi József igazgatósági tagoknak ebbeli minőségük és cégjegyzési jogo-

sultságuk, továbbá Szántó Béla társasági tisztviselőnek cégjegyzési minősége és a per procura 

                                                           
22

 Magyar Jövő, 1921. augusztus-december (3. évfolyam, 174-298. szám)1921-08-18 / 186. szám 
23

 Mai értéken ez nagyjából 114 millió Ft lehet. Ezekben az években a korona már nagyon erősen inflálódott! A 
pengő váltja majd fel. 
24

 Bányászati és Kohászati Lapok, 1922 (55. évfolyam, 1-24. szám)1922-01-01 / 1. szám 
25

 Központi Értesítő, 1922 (47. évfolyam)1922-06-15 / 24. szám 
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toldattal való alapszabályszerű cégjegyzési jogosultsága bejegyeztetett. – Cégvez: pp. Szántó 
társasági tisztviselő. – Bolváry Andor, dr. Déghy Ödön és Lichtenstein László igazgatósági 
tagok ebbeli minőségüknek és cégjegyzési jogosultságuknak megszűnése bejegyeztetett. (Lásd 
1922. évf. 24.) (1922–40.)”26

 

 

„ A Sajókondói kőszénbánya rt., amely 1920 novemberben 5 millió K[orona] alaptő-
kével alakult, nagyszabású új beruházásokat létesített üzemének fokozása céljából, részben 
pedig további új berendezéseket tervez, így többek között elektromos központ építését is, 
amely célból alaptőkéjét 25 millió K-ra emeli fel.”27

 

 

„ Sajókondói kőszénbánya rt. (1920) – IV. Veres Pálné-u. 4. Telefon 158-51, 89-61. 

Sürgönycím Sajóbánya. Ptatkpszla 1430. Bánya Kondó (Borsod m.). 400 munkás. – Alaptőke 
2.000,200 K, 29,412 drb 850 K részv. (A vagyonváltság miatt 1921-ben leszállítva 4.250,000 
K-ra és felemelve 5.000,550 K-ra; 1922. dec. 1-én 25.000. 200 K-ra.) – Igazgatóság Aczél 

Károly (alelnök), Bekény Zoltán min[iszteri]. tan[ácsos]., Gót Jenő ép[ítész]., Grossmann 

Ármin n[agy]keresk., Grossmann Pál b[an]kár, Holzer Sándor keresk[edő]., Wälder Béla, dr. 
Fazekas Elemér, Salgó Béla, br. Szterényi József. Felügyelőbizottság: dr. Illyés Endre min. 

tan., dr. Szende Dezső ügyv[éd]., dr. Aczél László, dr. Kozma Dezső orvos, dr. Sótér Ödön 
(Kassa). Igazgató Szántó Béla. Főkönyvelő Hajdú Imre. (Közgy.. 1922 júl. 3.)…”28

 

 

A bánya fejlődéséhez tartozik, hogy 1922-ben már a közepes bányák közé sorolják. 

 

„… A borsodi medence második csoportja az évi 30.000 – 100.000 t-ig termelő a kö-
vetkező hat bánya:  

Szuhakállói Szénbánya Vállalat,  

a Borsodi Bányatársulat kurittyáni bányája,  

a Berentei Kőszénbánya Vállalat,  

a Bánvölgyi Kőszénbánya Rt. (Bánhorvát),  

a Sajókazai Erzsébet-bánya  

és végre a Sajókondói Kőszénbánya Vállalat… 

A sajókondói bánya az 1921. évben nyílott meg, mely évben 15.389 t-t termeltek. A f. évben 
könnyen elérheti ennek kétszeresét.  

                                                           
26

 Központi Értesítő, 1922 (47. évfolyam)1922-10-05 / 40. szám 
27

 Magyar Kereskedők Lapja, 1922. július-december (42. évfolyam, 53-104. szám)1922-11-25 / 95. szám 
28

 Kormos Gyula (szerk.): Magyar Pénzügyi Compass 1. kötet, 1922-1923 (Budapest, 1923)Iparvállalatok 
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Az eddig említett bányáknak mind vasúti összeköttetései lévén, jövőjüket ezáltal biztos alapok-

ra fektették…”29
 

 

„ Sajó–Kondói kőszénbánya részvénytársaság. Budapest.  

Budapesti kir. tvszk 1923. III. 6. Cg 13303/10. 17541/5. – Az 1922. évi december hó 1. 
napján tartott rendkívüli közgyűlés által elhatározott alapszabálymódositások bejegyeztettek. 

Ezen módosított alapszabályok szerint a társaság alaptőkéje 23.529 darab egyenként 850 
korona névértékű részvény kibocsátása által 19,999.650 koronával felemeltetvén, a társaság 
alaptőkéje 25,000.200 korona, mely 29,412 darab, egyenként 850 korona névértékű bemuta-

tóra szóló részvényre oszlik. Az igazgatóság 3–15 tagból áll. A cég érvényes jegyzése akként 
történik, hogy a bárki által irt, vagy nyomtatott cégszöveghez két igazgatósági tag, vagy egy 

igazgatósági tag és a cégvezetési joggal felruházott társasági tisztviselők egyike sajátkezű 
aláírásukat csatolják. – (Lásd 1922. évf. 40.) (1923-19.)”30

 

 

„ Új részvények a tőzsdén 

A Sajókondói kőszénbánya rt-nál a \Magyar mezőgazdasági, hitelintézet jelentős érde-

keltséget vállalt E részvénytársaság 1920-ban alakult a Borsod-megyében fekvő kondói szén-

területek kiaknázására. Jelenleg már a 4000 katasztrális hold bányaterületen fekvőbánya tel-

jes üzemben van. A bányavállalatnak napi termelése cca. 35 vagon, amely mennyiség a fel-

emelt alaptőke által kibővített üzemben 60 vagonba fog emelkedni. Az eddigi kutatások alap-

ján a bánya szénkincse 60 millió tonnára, tehető. A Sajókondói kőszénbánya rt. igen 
jóminőségű szenet hoz forgalomba,

31
 amely belföldön nagy kelendőségnek örvend. A rész-

vénytársaság saját iparvasúttal, tisztviselő- és munkásházakkal, minden szükséges üzemi be-

rendezéssel rendelkezik és az elmúlt évre 23.5 % osztalékot fizetett. A vállalat elnöke 
Szterényi József báró.”32

 

 

„ Sztrájkba léptek a szuhakállói és sajókondói bányászok 

A növekvő drágaság folytonos bérharcokra kényszeríti a munkásságot, amelynek jöve-

delme nincsen arányban a közszükségleti cikkek mammnth áraival. A legutóbbi napokban a 
kondói és szuhakállói bányák munkásait kényszeríteti munkabeszüntetésre a létminimum biz-

tosítása. 

Illetékes közlések szerint a szuhakállói Jolán-bánya munkásai, mintegy 120-an, pénteken dé-
lután az úgynevezett 2-ik műszak megkezdése után 1–2 órával eltávoztak munkahelyeikről. A 

                                                           
29

 Magyar Mérnök és Építész Egylet Közlönye A Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 56. évfolyam 
(1922)40-41. szám Zsigmondy Árpád: Csonka-Magyarország széntermelése a múltban és jelenben s jövőjének 
kilátásai 
30

 Központi Értesítő, 1923 (48. évfolyam, 1. félév)1923-05-10 / 19. szám 
31

 Néhány adat a sajókondói szénnel kapcsolatosan. Sajókondói darabos és kocka 7200 K, rostált akna és dió 
6700 K, akna 6000 K, apró. dara és por 5200 K, átlagos ár 6600 K. Magyar Kereskedők Lapja, 1923. július-

december (43. évfolyam, 53-104. szám)1923-09-01 / 70. szám 
32

 Magyar Kereskedők Lapja, 1923. július-december (43. évfolyam, 53-104. szám)1923-07-28 / 60. szám 
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váratlan és szokatlan munkabeszüntetést, az okozta, hogy a bánya üzemvezetése nem volt haj-

landó teljes mértékben teljesíteni a munkások bérkövetelését. A munkabeszüntetésről a bá-
nyaüzem vezetősége jelentést tett a miskolci bányakapitányságiak, ahonnan egy főtisztviselő 
utazott ki a szükséges vizsgálat lefolytatása végett. 

Szombaton délután a kondói bányában szüntette be a munkát 250 bányamunkás. A munkabe-

szüntetését bérkövetelésen kívül az okozta, hogy a bányaüzemvezetőség 3 elbocsátott munkást 
a bányászok egységes kérelmére sem volt hajlandó visszavenni. 

A szuhakállói „Jolán” bányában hétfőn este még tart a sztrájk, ellenben a kondói bányában 

hétfőn délután megindult a termelés.”33
 

 

 

„ Sajó–kondói kőszénbánya részvénytársaság.  

(TV, Veres Pálné-u. 4. – Tel. 158- 51, 89–61.)  

Igazgatóság: Aczél Károly, Bekény Zoltán, dr. Déghy Ödön, Gót Jenő, Grossmann 
Ármin, Grossmann Pál, Holzer Sándor, Lichtenstein László, Bolváry Andor, Walder Béla.  

Felügyelő-bizottság: dr. Illyés Endre, dr. Szende Dezső, Aczél László, dr. Kozma De-

zső, Schlachta László.”34
 

 

„ Sajókondói kőszénbánya rt. 

Mezőgazdasági hitelintézet érdekkörébe tartozó vállalat részvényeit hétfőn vezette be a 
tőzsdehivatalos forgalmába a Groszmann Jakab bankcég. A részvény árfolyama az első na-

pon 31–33–30.000 K volt. A vállalat 1920-ban alakult a borsodmegyei kondói szénterületek 
kiaknázására. Jelenleg több mint 400 munkást foglalkoztat. A kitermelt szén jóminőségénél 
fogva, nagy keresletnek örvend. A vállalat elnöke Szteréngi József báró.”35

 

 

„ Sajó kondói kőszénbánya részvénytársaság. Budapest.  

Budapesti kir. tvszk 1924. I. 7. Cg 13303/13. 17541/7. – Báró Papp Géza, dr. Pajzs 
Elemér igazgatósági tagok ebbeli minősége és cégjegyzési jogosultsága bejegyeztetett. (99.) – 

(Lásd 1923. évf. 39.) (LXXXVIII. köt. 10. lap.) (1924-9.)”36
 

 

„ Sajó–kondói kőszénbánya részvénytársaság. Budapest.  

Budapesti kir. tvszk 1924. IV. 7. Cg 13303/15. 17541/8. – Salgó Béla igazgatósági tag 
ebbeli minősége és cégjegyzési jogosultságának megszűnése bejegyeztetett. (2401.) 

(LXXXVIII. kötet, 10. lap.) (Lásd 1924. évf. 9 ) (1924-20.)”37
 

                                                           
33

 Reggeli Hirlap, 1923. szeptember (32. évfolyam, 197-221. szám)1923-09-18 / 209. szám 
34

 Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1922-1923 (28. évfolyam)1. részC) Nyilvános számadásra kötelezett 
35

 Magyar Kereskedők Lapja, 1923. július-december (43. évfolyam, 53-104. szám)1923-11-21 / 93. szám 
36

 Központi Értesítő, 1924 (49. évfolyam, 1. félév)1924-02-28 / 9. szám 
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„ A Sajókondói Kőszénbánya Részvénytársaság 1923. évi. 1. számú osztalékszelvényei 
mától kezdve 200 koronával beválthatók a Magyar Mezőgazdasági Hitelintézet Részvénytár-

saság pénztáránál. 

Budapest, 1924. június 28. 

Az igazgatóság”38
 

 

„ Szénkutatás elektromos úton Borsod megyében 

(A Magyarország tudósítójától.) A legutóbbi időkig a széntelepek fölkutatása a földta-

nilag arra alkalmas területeken csak mélyfúrások vagy kutató bányaműveletek által történt. A 
föld belsejében rejlő hasznosítható anyagok lázas kutatása újabban igénybevette mindazokat 
a komoly tudományos eszközöket, melyek mindeddig csak az elméleti vizsgálódás körébe tar-

toztak. Ezek között elsősorban említhetjük az Eötvös-féle nehézségerő-ingát, a föld- mágnes-

ségi megfigyeléseket, a földrengési hullámok terjedési sebességén, a rádiumtartalom és az 
elektromos vezetőképességen alapuló vizsgálatokat. Ezek közül vasércek kutatása mágneses 
és elektromos úton már régebben is szokásban volt, újabban azonban úgy ezek, valamint az 
említett többi módok is alkalmas eljárásokkal mindenféle anyagok kutatására használatosak. 
Németországban már több részvénytársulat működik, amely megfelelő szaktudósok bevonásá-
val ilyen kutatások kivitelével foglalkozik. 

Magyarországon gyakorlati célból ilyen kutatások mindeddig csak az Eötvös-ingával történ-

tek, amelynek használata éppen innen indult ki s az erdélyi földgázkutatásoknál, valamint az 

egbelli petróleumkutatásoknál hasznos eredményeket szolgáltatott. A közel jövőben módunk-

ban lesz beszámolni az elektromos kutató eljárás értékéről széntelepek keresésében. 

A Sajókondói Kőszénbánya Rt. ugyanis elhatározta, hogy most tervezett új bányájának telepí-
tésénél kísérletet tesz a geológiailag már átkutatott területen a széntelep helyzetének elektro-

mos eljárással való megállapítására. Az eljárás lényege a földrétegek különböző elektromos 
vezetőképességén múlik. Az elektromos áram a fölszínen fölállított készülékből kerül a föld 
belsejébe s az itt, keletkező áramköröket egy másik megfelelő készülékkel fölfogják. A jól veze-

tő rétegek az áramot magukhoz vonzzák, ilyen helyeken tehát az áramkörök sűrűbbek, míg a 
rossz vezető rétegek helyein ritkák. Az áramkörök alakjából, lefutásának módjából és 
erős-ségéből lehet a különböző közétek minőségére, jelenlétére, helyzetére s mélységére kö-
vetkeztetni. A szén és az ércek jó vezetők, míg a petróleum, aszbeszt és vaspát rossz vezetők. 

A nálunk első ízben történő elektromos szénkutatási eljárás kivitele, a kondói hányaterületen 
mintegy két hetet vesz igénybe. A kutatásokat Vadász Elemér dr. geológus, a borsodi szénme-

dence legkiválóbb ismerőjének irányítása mellett a casseli W. Piepmeyer & Co. cég magyar-

országi képviselője H. Peikert végzi.”39
 

 

„ Sajókondói kőszénbánya részvénytársaság. Budapest.  

                                                                                                                                                                                     
37

 Központi Értesítő, 1924 (49. évfolyam, 1. félév)1924-05-22 / 20. szám 
38

 Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1924. június (58. évfolyam, 112-134. szám)1924-06-29 / 134. szám 
39

 Magyarország, 1924. augusztus (31. évfolyam, 156-180. szám)1924-08-30 / 179. szám 
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Budapesti kir. tvszk 1924. VI. 7. Cg 13303/16. 17541/9. – Báró Mailot Nándor, Baum-

garten József, Deman Marcell, Schick Miksa, Somló Sándor és Szántó Béla igazgatósági ta-

gok ebbeli minőségük és cégjegyzési jogosultságuk bejegyeztetett. – Báró Szterényi József, 
Farkas Elemér, Groszmann Pál, Grossmann Ármin és Holzer Sándor igazgatósági tagok eb-

beli minőségüknek és cégjegyzési jogosultságuknak megszűnése bejegyeztetett. (3793.) (Lásd 
1924. évf. 20.) (LXXXVIII. kötet. 10. lap.) (1924–50.)  

 

Sajókondói kőszénbánya részvénytársaság. Budapest, IV., Koron a-utca 2.  

Budapesi kir. tvszk 1924. X. 2. Cg 13303/21. 17541/10. – Azon körülmény, hogy a cég 
telep-helye IV., Korona-utca 2. szám alá helyeztetett át, feljegyeztetett. (5612.) (Lásd a fen-

nebbi cégbe-jegyzésközzétételét.) (LXXXVIII. kötet. 10. lap.) (1924–50.)  

 

Sajókondói kőszénbánya részvénytársaság. Budapest.  

Budapesti kir. tvszk 1924. X. 13. Cg 13303/22. 17541/11. – Bencze Jenő társulati tiszt-

viselő cégvezetői minősége és alapszabályszerű pp. toldattal való cégjegyzési jogosultsága 
bejegyeztetett. (5996.) – (Lásd a fennebbi cégbejegyzés közzétételét.) (LXXXVIII.) kötet. 10. 

lap.) (1924–50.)”40
 

 

„ Sajó–Kondói kőszénbánya részvénytársaság. Budapest.  

Budapesti kir. tvszk 1925. I. 24. Cg 13303/28. 17541/12. – Gót Jenő és Hantó Béla 
igazgatósági tagok ebbeli minőségének és cégjegyzési jogosultságának megszűnése bejegyez-

tetett. (442.) (Lásd 1924. évf. 50.) (LXXXVIII. kötet. 10. lap.) (1925–9.)”41
 

 

„ Sajó–kondói kőszénbánya részvénytársaság. Budapest.  

Budapesti kir. tvszk 1925. II. 18. Cg 13303/29. 17541/13. – Báró Papp Géza és báró 
Mailott Nándor, valamint Békéssy Zoltán igazgatósági tagok ebbeli minőségüknek és cégjegy-

zési jogosultságuknak megszűnése bejegyeztetett. (786.) (Lásd 1925. évf. 9.) (LXXXVIII. kötet. 
10. lap.) (1925–12.)”42

 

 

„ Sajó–kondói kőszénbánya részvénytársaság. Budapest.  

Budapesti kir. tvszk 1925. IV. 15. Cg 13303/30. 17541/14. – Schick Miksa igazgatósá-
gi tag ebbeli minőségének és cégjegyzési jogosultságának megszűnése bejegyeztetett. (1722.) 
(Lásd 1925. évf. 12.) (LXXXVIII. kötet. 10. lap.) (1925–19.)”43

 

 

                                                           
40

 Központi Értesítő, 1924 (49. évfolyam, 2. félév)1924-12-11 / 50. szám 
41

 Központi Értesítő, 1925 (50. évfolyam)1925-02-26 / 9. szám 
42

 Központi Értesítő, 1925 (50. évfolyam)1925-03-19 / 12. szám 
43

 Központi Értesítő, 1925 (50. évfolyam)1925-05-07 / 19. szám 
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1920-as évek közepén érünk el oda, hogy az itteni bányák nagyon nehéz helyzetbe ke-

rülnek. Olcsó, áron alul adott szén érkezik tömegében az országba külföldről, főleg Sziléziá-
ból… 

 

„ A Sajókondói Kőszénbánya rt. kényszeregyezségi ügye.  

A kőszénbánya vállalatok jelentős része fizetési zavarokkal küzd, az általános gazda-

sági válság miatt több vállalat kénytelen volt üzemét beszüntetni és a budapesti törvényszék 
előtt már számos kőszénbánya vállalat kényszeregyezségi ügye folyik. Legújabban a 
Sajókondói Kőszénbánya r. t folyamodott csődönkívüli kényszeregyezség megindítása iránt. 
Beadványában a közismert rossz gazdasági viszonyokon felül fizetésképtelenségének indokául 
azt hozza föl a részvénytársaság, hogy a porosz szén behozatalának megkönnyítése és elősegí-
tése és ennek következtében a hazai szénbányák között beállott egészségtélen versengés a bor-

sodi bányák túlnyomó részében a további termelést megakadályozta. Kísérletet tett a 

Sajókondói Kőszénbánya r. t. versenyképességének emelése érdekében egy jobb szénnel ke-

csegtető akna megnyitására, az előmunkálatokat meg is kezdték erre, de a kívánt eredmény 
elmaradt, úgy, hogy kénytelen most már csődönkívüli kényszeregyezségi eljárást kérni önma-

ga ellen. A becsatolt ideiglenes mérleg szerint a részvénytársaság passzívája egymilliárd és 

804 millió korona
44

 és ezzel szemben az aktíva, amely fölszerelésekből és követelésekből áll, 
egymilliárd százmillió koronára rúg. A hitelezőknek negyven százalékos egyezségi kvótát 
ajánlanak föl. Dr. Nagy István törvényszéki bíró a legközelebbi napokban hoz döntést a kény-

szeregyezség megindításáról.”45
 

 

„ Csődönkívüli kényszeregyességek… 

a Sajókondói kényszeregyességet kért. Az inflációs korszak egyik kurzusalapítása volt 
a Sajókondói Kőszénbánya rt., amely a Duna- Lloyd érdekkörébe tartozott. Sok kisemberre 

oktrojálták akkor a Sajókondóit, akik elvesztették a pénzüket ezen a papíron. Most a 
Sajókondói azzal a kéréssel fordult a törvényszékhez, hogy miután nem tud eleget tenni köte-

lezettségeinek, rendelje cl a csődönkívüli kényszeregyességi eljárást. A becsatolt ideiglenes 

mérleg szerint a részvénytársaság passzívája egymilliárd és 804 millió korona és ezzel szem-

ben az aktíva, amely fölszerelésekből és követelésekből áll, egymilliárd százmillió koronára 
rúg. A hitelezőknek negyven százalékos egyességi kvótát ajánlanak föl. Nagy István dr. tör-

vényszéki bíró a legközelebbi napokban hoz döntést a kényszeregyesség megindításáról.”46
 

 

„ Szénbányák és bányatulajdonosok válsága a magyar Ruhr-vidéken 

Két évvel ezelőtt minden héten megnyílott, most minden héten megszűnik egy-egy bá-
nya a borsodi szénvidéken – A barna szén nem bírja a versenyt a magas kalóriájú fekete szén-

nel – Rossz üzlet tett a szénbánya-vállalkozás 

                                                           
44

 Mai értéken ez nagyjából 112 millió Ft lehet. 1925 már a korona mélyen inflálódott időszaka! 
45

 8 Órai Ujság, 1925. június (11. évfolyam, 123-143. szám)1925-06-24 / 139. szám 
46

  Esti Kurir, 1925. június (3. évfolyam, 123-143. szám)1925-06-24 / 139. szám 
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(A Reggeli Hírlap tudósítása.)  

A Sajó völgyén, a magyar Ruhr-vidéken rossz napok járnak a szénbányákra. A közelgő 
téli szezon dacára csak most tűnt ki, hogy milyen válságos helyzetbekerültek a borsodi szén-

bányáit. 

– Két évvel ezelőtt mást sem lehetett itt hallani – mondják nekünk Sajószentpéteren, 
Szendrőn, Edelényben és Ózd vidékén – mint: itt vagy ott új szénterültet fedeztek fel a szeren-

csés emberek. Szénbányák után kutatott mindenki és boldogság virult fel ott, ahol egy-egy 

szénérre találtak. Irigyelt emberek lettek a szénterületek tulajdonosai. A vállalkozók az egész 
ország minden részéről, még a külföldről is idesereglettek, hogy bérbevegyék a bányászatra 

alkalmas szénterületeket. Csonka magyarországon nincs még ilyen hely, ahol alig van község, 
aminek határában szénbányát nem tártak volna fel a szénínséges napok idején az élelmes vál-

lalkozók akik most a válság szomorú napjaiban magukra hagyják a tárnákat,ahol hónapok 

óta nem hangzott csákányütés a fekete gyémántok sötét birodalmában. A vállalkozók eltűntek, 

az üzletemberek sietve mentették, meg ami menthető, mert már ez év tavaszán nyilvánvaló 
volt, hogy a borsodi bányavidék kis vállalatai nem bírják a versenyt a nagy bányákkal és főleg 
nem bírják a küzdelmet a magas kalóriájú tatabányai, pécsi és külföldi fekete szénnel. Most 

azt tartják szerencsés embernek erre, akinek nem volt és nincs szénbányája, megint jobban 

örülnek a búzaföldnek, mint az alatta elhúzódó szénereknek. 

A végleg és ideiglenesen megszűnt szénbányák 

A föld mellében csupán nagyobb szénbányák főleg az ózdi és diósgyőri vasgyárak szénbányá-
iban folyik ugyanolyan ütemben a termelő munka,, mint két évvel ezelőtt, vagy tavaly, amikor 

azt hitték, hogy a magyar közgazdasági élet egyik legjelentősebb tényezői a nagyszerűen ter-

melő borsodi szénbányák lesznek. A munkabérek megmaradtak a régi nívón, a szénának egyre 

estek, még így is nehéz volt vevőre, piacra találni. Jött a gazdasági válság és a rossz konjunk-

túrák első szele a magyar Ruhr-vidék bányáinak egészsorát szüntette meg véglegesen vagy 

részlegesen. A miskolci bányakapitányságon csak a legutóbbi napokig a szénbányáik meg-

szüntetését, vagy időleges megszüntetését jelentette be a Gömöri Szénbánya Rt., a Sajógalgóci 

Szénbánya Sáfrán Dezső sajóivámkai szénbányája, az Erzsébet szénbánya, a sajókazinci 

szénbánya, a Monosbéli Kőszénbánya Rt. és az Egyesült Szénbánya Rt.-k nagybarcai és 
vadnai szénbányái. Hasonló képen bejelentette szénbányája megszűnését és szünetelését a 
Jolán kőszénbánya Szuhakállón, a Konkordia szénbánya szuhogyi, Felsőborsodi Szénbánya 
Rt., a Galvácsi Szénbánya Rt., a Mályinkai Kőszénbánya Rt., a Sajókondói Kőszénbánya Rt. A 

sajószentpéteri Ella-akna
47

 már régebben megszűnt. Beszüntették a további szénkutatást az 

Abodi Kőszénbánya Rt., a Bánvídéki Kőszénbánya Rt., a Rudolf telepi Grünberger- és a 
diszmóshorváti Buck-szénbányák is. 

E névsor még nem teljes, mert a miskolci törvényszék cégbíróságán és a miskolci bá-
nyakapitánysághoz napról-napra újabb bányabeszüntetéseket, sőt csődbe és kényszeregye-

zségbe jutásokat jelentenek be. Azt mondják itt a Sajóvölgyén, a barna, a borsodi szén hazá-
jában, hagy tavaszig eltűnik minden törpebánya és az új konjunktúra felvirradását fogja vár-

ni, mert csupán, a nagybányák maradnak meg és termelnek tovább e soha át nem élt válság 
                                                           

47
 A bánya nem Sajószentpéteren volt! Ez a MÁK Rt – Borsodi Szénbányák Rt, Ella akna (Disznóshorvát → 

Izsófalva, nyitása 1917. Bezárt 1926-ban a szénkartell nyomására. 1952-ben nyitották újra, sikeres bánya volt. 
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idején. Sok évnek kell elmúlnia, megváltozni az egész közgazdasági életnek, amíg újból meg-

indulhat a széntermelés és a szénkutatás relatíve kis tőkével és a nagybányák versenye mel-

lett..”48
 

 

„ A Sajókondói kőszénbánya rt. kényszeregyezségi ügye.  

Dr. Nagy István törvényszéki bíró előtt ma tartották meg az egyességi tárgyalást a 
sajókondói kőszénbánya rt. kényszeregyességi ügyében, amely 40 százalékos egyességi kvótát 
ajánlott fel a hitelezőknek. Dr. Bródy Ernő vagyonfelügyelő, jelentésében elmondotta, hogy a 
társaság 1923. évi mérlege még 110 milliót meghaladó nyereséget mutatott ki, de a külföldi 
szénnek a magyar piacon való megjelenése következtében, amikor a szénüzlet konjunktúrája 
megszűnt, valamint a MÁV. tarifaterhei miatt a vállalat anyagi bajokkal kezdett küzdeni, és 
drága kosztkamatra volt kénytelen kölcsönöket felvenni, hogy munkásait fizetni tudja. Mindez, 

valamint a betegpénztári terhek okozták a fizetésképtelenséget. Dr. Gazda György törvényszé-
ki szakértő jelentése szerint másfél milliárd aktívával szemben, két és negyed milliárd passzí-
va áll fenn, úgy hogy a hiány hatszáz- hetvenötmillió korona. Ezután a bíró foganatosította a 
hitelezők leszavaztatását az egyességi ajánlatra, amelynek eredményét külön végzéssel fogja 
közölni.”49

 

 

„ – Kényszeregyezségek.  

A budapesti törvényszék ma a következő cégek ellen indította meg a csődönkívüli kény-

szeregyezségi eljárást: … A Sajókondói kőszénbánya rt. kényszeregyezségi ügyében a hitele-

zők elfogadták az adós negyvenszázalékos egyezségi ajánlatát, amelyet a közadós egy év alatt 
két egyenlő részletben fog fizetni, s most a bíróság hozzájárult az egyezséghez.”50

 

 

Egy tipikus – minden időben hatásvadász cikk – a Magyar Hírlapból,51
 ami mindenfé-

le szóbeszédből kreál dolgokat, de hozzáértőt természetesen ekkor sem kérdez senki a cikk 

megírásához!  

 

„ A Sajókondói Kőszén karrierje az exótapiacon és a tőzsdetermen át a csődbíróságig 

(A Magyar Hírlap tudósítójától.) 

Sokat szereplő, a tőzsdei konjunktúra éveiben gyakran emlegetett vállalat, a 
Sajókondói Kőszénbánya Részvénytársaság karrierjének utolsó aktusa fog lejátszódni január 

                                                           
48

 Reggeli Hirlap, 1925. szeptember (34. évfolyam, 196-220. szám)1925-09-27 / 218. szám 
49

 8 Órai Ujság, 1925. október (11. évfolyam, 220-246. szám)1925-10-30 / 245. szá 
50

 Budapesti Hírlap, 1926. január (46. évfolyam, 1–25. szám) 1926-01-19 / 14. szám 
51

 A Magyar Hírlap folyóirat 1891-ben kezdte működését Apponyi Albert gróf vezetésével, első főszerkesztője 
Horváth Gyula, a Szabadelvű Párt országgyűlési képviselője volt. A lap riválisaihoz képest alacsony, 1910-ben 

kevesebb, mint 20 000 fős olvasótáborral rendelkezett, mely elsősorban fővárosi polgári értelmiségiekből állott. 
Változékony politikai irányvonalat képviselt, de leginkább a liberális ellenzéki beállítottság jellemezte. 
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8-án a csődbíróságnál, ahol volt tisztviselői kérték a fizetésképtelen vállalat ellen a csőd meg-

indítását. 

Kisemberek ezreinek féltve őrzött vagyona veszett el a Sajókondói részvényeken, amelyek az 

ismeretlenségből kerültek föl az exótapiacon át a tőzsde árfolyamjelző táblájára, hogy ismét 
elmerüljenek a névtelenségbe, ahol csak a tönkrement részvénytulajdonosok emlékeznek már 
rá vissza a múlt szomorú emlékeként. 

A Sajókondói Kőszénbánya Részvénytársaság 1920-ban csendben, feltűnés nélkül alakult 
meg, a kibocsátott ötezer darab ezer korona névértékű részvényt az igazgatóság tagjai vették 
át. 

Minden objektuma az a feltáratlan akna volt, amelyet a borsod megyei Sajókondón bé-
relt ki. 

Nemsokára azonban Démán Marcel bankár kezébe került a részvénytársaság majoritása és 
ekkor nagy lendülettel indultak meg a beruházások. 

Közben ugyanis jó üzletnek bizonyult a majoritás tulajdonjoga. Ügyes kezek 1922-ben el-

árasztották az exótapiacot Sajókondói részvényekkel, amelyek mögött a fantázia nagy lehető-
ségeket kutatott. Hírek keringtek értékes, gazdag szénterületek felfedezéséről, kincset érő, új 
tárnák felnyitásáról és a Sajókondói nemsokára az akkoriban meglehetősen népes exótapiac 
elitpapírja lett. Alaptőke emelésekkel újabb és újabb részvénytömegeket zúdítottak a közön-

ségre és karrierje csúcspontját akkor érte el, mikor 1923-ban felvették a hivatalosan jegyzett 

papírok közé. 

1923-ban fizetett is kétszáz korona osztalékot a Sajókondói, de a részvénytulajdonosok nem 

sokáig örülhettek a már akkor sem jelentékeny osztaléknak: a tőzsdei viharok első forgószele 
elsöpörte a Sajókondói Kőszénbánya papírjait.1924-ben már osztalékot sem fizetett és mikor 
fizetésképtelenséget jelentett be, 1925 szeptemberében törölték a budapesti áru- és értéktőzsde 
hivatalosan jegyzett papírjai közül. 

Kiderült, hogy a bánya-vállalat ügyeit minden szakértelem nélkül vezették és például hatal-

mas összegeket invesztáltak egy olyan tárna feltárásába, amelyben szén helyett vizet találtak. 
Kiderült az is, hogy a Sajókondói Kőszénbányának tényleg voltak nagy megrendelései az Ál-

lamvasutaktól, de a befizetett ellenértékből közvetítési díj címén egy jó összeköttetésekkel ren-

delkező hölgy kapott tíz százalékot, úgyhogy ez sem jövedelmezhetett kellően. 

Démán Marcel, a Sajókondói-részvények menedzsere is csakhamar eltűnt a tőzsde 
parkettjéről és a gazdasági élet más területein próbált érvényesülést keresni. Ö volt az, aki az 

első luftballonokat hozta és árusította Pesten talán éppen azért, mert ezek is olyan könnyűek 
és illanók voltak, mint a hajdani Sajókondói-részvények. Mikor már egész Pest el volt áraszt-

va a színes léggömbökkel, egy körúti mulatót vett meg és a jazz, harsogó lármája mellett igye-

kezett elfelejteni azt az időt, mikor még harsány torkok kiabálták versenyt: „Veszek 
Sajókondóit!“ 

Démán Marcel azután újból hátat fordított Pestnek és most a tengerparton sütkérezik, 

ahol penziója van. Kissé szokatlan módon történt a penzió részvényeinek plaszírozása is: aki 
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jegyzett belőle, két hétig ingyen nyaralhatott a penzióban, amelynek így ő is tulajdonosává 
vált. 

A Sajókondói Kőszénbánya Rt. szélnek eresztett tisztviselői ellenben nem tudtak ilyen 

ügyesen elhelyezkedni, a végkielégítés is elmaradt, fizetés helyett csak ígéreteket kaptak. 

Lefoglaltatták a bányaberendezéseket, de nemsokára a felszámolásban levő igazgatóság azt is 
el akarta vitetni. A sajószentpéteri elöljáróság azonban nem engedte az elszállítást, mert első-
sorban a bért és az alkalmazottak fizetését kell kielégíteni a megmaradt vagyonból. 

A vállalat egyik volt főtisztviselője, Kemény István, most Bánóczi Dénes dr. útján el-

maradt fizetése és végkielégítése erejéig, amelyet a bíróság már megítélt, csőd megindítását 
kérte, amelyhez csatlakoztak a sajókondói kőszénbánya többi elbocsátott tisztviselői is. 

A bíróság január 8-ra tűzte ki a csődkérelem tárgyalását, amelyen talán utolszor fog 
fölmerülni a szomorú emlékű részvények neve.”52

 

 

Természetesen nem csak a liberális, hanem a szélsőséges lapokban is hasonló, vagy 
még élesebb, demagóg cikkek jelentek meg.

53
  

A korábbiakban említettük, hogy „méltatlan” cikkek jelennek meg az újságokban az itteni 

bányászatról, a bányatulajdonosokról, a szenzációkeltés, a hírverés érdekében.  

Ehhez azonban van néhány megjegyzésünk! Már csak azért is tesszük ezt, mert ez így méltat-

lan a sajókondói és a térségi szénbányászkodás múltját illetően.  

A korabeli sajtóban úgy tüntetik fel őket, mintha egy „szélhámos, alaptalan, csak a befektetők 
pénzét elherdáló, bányászati alapok nélküli társaság lett volna”a Sajókondói Kőszénbánya Rt.  

Mindezt úgy tálalják – népszerű, a valóságtól elrugaszkodott cikk formájában –, mintha akkor 

gazdasági válság nem is lett volna, a korona fizetőeszköz nem inflálódna katasztrofálisan és 
ez az országban egy szinte egyedi jelenség volna…  

Sajnos a média minden korban elkövetett ilyen otrombaságokat, tájékozatlanul, vagy szenzá-
ció keltés okán, esetleg „megfizetettként”, nem ritkán politikai haszonszerzésből… 

Az előzőek megcáfolására, a „bányászmundér becsületének” védelmében azért mi azt 

megtesszük, hogy a tényeket leírjuk. Természetesen nem a mostani ismereteink, hanem az 
akkori szakértő munkája alapján adunk hiteles képet a Sajókondó Kőszénbánya Rt-ről! 

Dr Schréter Zoltán tudományos alapossággal, a korábbi igazolt tények és a saját helyszíni 
kutatásai alapján állapítja meg a következőket. 
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 Magyar Hirlap, 1926. december (36. évfolyam, 273-298. szám)1926-12-31 / 298. szám.  
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 Ebben is jeleskedett az Előörs című lap, amely a nyilasok szélsőjobbos újságja volt. 1928-1932 között megje-

lenő politikai hetilap, melyet 1932. március 27-től Szabadság címen publikáltak. Hubay Kálmán (Jászapáti, 
1902. április 3. – Budapest, 1946. június 26.) magyar újságíró, nyilaskeresztes politikus) itt fejtette ki tevékeny-

ségének egy részét. Ő az egyik fő alapítója, Nemzetiszocialista Magyar Párt – Hungarista Mozgalomnak. Szálasi 
feltétlen híve, és 1942-ig helyettese. Írásai, beszédei, azok tartalma, stílusa, illetve a Hungarista Mozgalomban 
betöltött szerepe miatt követői és egyéb szélsőjobboldali csoportosulások köreiben közkedveltek, bizonyos körök 
Szálasival szemben neki tulajdonítják a Hungarista Mozgalom sikereit, eredményeit. A háború után elfogták, a 
népbíróság halálra ítélte, majd kivégezték. 
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„ A „Sajókondói Kőszénbánya R.-T.” barnaszénterülete Sajókondó határában. 

I. FÖLDTANI VISZONYOK. 

a) Rétegtani adatok 

A sajókondói szénterületet uralkodólag a középső miocén rétegcsoportja építi fel, 
amely fölé fiatalabb eruptivus tufák s a pliocén üledékei települnek. Az alsó miocén alsó rio-

littufát a régi táróban láthatjuk, a táró eleje t. i. aprószemű riolittufában kezdődik, alatta bar-

na agyag van szénnyommal. Ezek a rétegek É felé lejtenek. A helvétiennek a lejtősaknában 
megállapított legalsó rétege az alsó (fejtés alatt álló) széntelep közvetlen fekvője, amely zöld, 

homokos agyagmárga; ebben Cardium sp.fordul elő, különösen egy kövületben dús rétegben. 
A lejtősakna elülső részét a fekvő rétegösszletben hajtották ki. 

Az alsó barnaszéntelep teljes vastagsága 2'20 m; ennek alsó része szénnek és szénpalának 
ismételt sűrű váltakozásából áll, felső része pedig kb. 1 m vastagságban tiszta teleprész, de 
ebben is van meddő betelepülés és pedig a főiétől 54 cm-re egy vékony, fehér riolittufa réte-

gecske. Ez a telep kétségkívül azonos a pereces – Barossa-aknai alsó, vagy u. n. Adriányi-
teleppel. A széntelep fedőjében kb. 10 cm-nyi agyagmárga van, amely a magasabban követke-

ző rétegekkel együtt állandóan jó főiét szolgáltat. A vékony agyagmárgában a Cardium 
(Cerastoderma) sociale KRAUSS bőven fordul elő. 

Feljebb szürke agyag következik, amelyben a Congeria clavaeformis KRAUSS fordul elő s 
amelybe itt-ott 2–3 dm vastag congeriapad, vagy lencse is telepszik. A feljebb következő szür-

ke agyag kb. 14 m vastag; az agyag egyes réteg lapjain a Congeria clavaeformis KRAUSS 

gyakori. A fölfelé következő rétegekről biztos adataink nincsenek. A bányaüzemvezetőség köz-

lése szerint a lejtősaknától Ny-ra az említendő nagy vetődésen túl néhány fúrásban a II. (Alf-
réd=Wiesner) telepet is megfúrták és állítólag Sajókondó községben a BOLVÁRY kúria kútjá-
ban 5 m-re a térszín alatt szintén áthatoltak rajta. Ennek a telepnek vastagsága az adatok 
szerint átlag 1'15 m. A felsőbb rétegek homokból, agyagból és kavicsból állanak, jó feltárása-

ikban ismerem pl. a Balázshegy DNy-i oldalán, a Csortoshegy Ny-i oldalán, s Kondótól Ny-

ra, a Harica-völgy baloldala fölött. 

A fenti rétegcsoport fölé azután a szarmatakorú felsőriolittufa telepszik, amelyet ma már csak 
a dombtetőkön találhatunk meg és pedig a keletibb részeken még nagyobb vastagságban, 
nyugat felé elvékonyodva. A fehér, horzsaköves riolittufa Sajókondótól É-ra, a Balázstetőn 
fordul elő, ahol a riolittufát régi kőbányák és pincék jól feltárják. 

A szénterületen kisebb kiterjedésben a felső miocén korbeli szürke és barnásszínű piroxén 
andezittufa és a vele váltakozó konglomerátum és breccsa is fellép. Így a Kakuklelestől K-re 

eső gerincen, a Balázshegy ÉNy-i folytatásában, a Kakuklelestől D felé kiágazó dombvonu-

latban a Harica-patak baloldala fölött, s a 318 m mag. ponttól ÉNy-ra. 

Az eddigi rétegcsoportok fölött végül a dombok, gerincek tetején kontinentális–fluviatilis ere-

detű kavics és kavicsos homok lerakódás jelentkezik, amelynek képződési ideje a pliocénre 
esik. Előfordul ez a csoport a Kakuklelestől D-re nyúló dombvonulat tetején a Harica-völgyig, 

a Balázshegytől ÉNy-ra a gerincen és a Csortoshegy tetején. 

b) A szerkezet. 
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A sajókondói szénterületen a rétegek (széntelepek) települése kissé hullámos. A lejtős-

aknában a széntelep s kísérő rétegei néhány fokkal KDK (8h) felé dőltek. A rétegcsoportot 

kisebb-nagyobb vetődések hatják át. A jelentékenyebb vetődések ÉÉK – DDNy-i (13-14h) irá-
nyúak és DK-i (8h) 60°-os lejtésűek. A feltárt szénterülettől Ny felé ugyanilyen irányú na-

gyobb, 100–150 m-es vetődést mutatott ki a bányaüzemvezetőség. Itt, a nyugatabbra eső terü-
leten, a nyugatabbra fúrt fúrólyukban (a XXII. sz. fúrásban), 60 m-re a külszín alatt a II., 
(vagy Alfréd=Wiesner) telepet fúrták át, de a telep állítólag elmeddősödött. 

H. A SZÉNBÁNYÁSZAT. 

TÖRTÉNETI ADATOK. 

A „Sajókondói Kőszénbánya R.-T.” Sajókondó határában 1920-ban kezdte meg a fú-
rásokat. Tizennyolc fúrást mélyítettek s ezek alapján 1920-ban tárót hajlottak ki s 1921-ben 

két lejtősaknát, a Sarolta- és a Jenő-lejtősaknákat mélyítették le. A táróművelés az elérhető 
teleprészek lefejtésével megszűnt, úgyhogy a táró utóbb már csak légvezetésre szolgált. A bá-
nyateleptől a sajószentpéteri vasúti állomásig keskenyvágányú vasutat építettek kb. 6 km hosz-

szúságban, amely 1921 őszén készült el. A bányászat a szénkereslet csökkenésével egyidejűleg 

1924-ben megszűnt.  

A SZÉNTELEPEK. 

A társulat szénjoga Sajókondó község határára terjedt ki, amelyből 6'5 kat. hold saját 
terület volt. A terület K-i részén csakis az alsó (= Adriányi) telep van meg kb. 2'2 m vastag-

ságban. Ez a telep közel a külszínhez megvan a lejtősaknák táján. Innét D-re a Kondói pata-

kon túl, a bányatelep házai alatt már állítólag 23 m mélységben fekszik a térszín alatt. Kétség-

telennek látszik, hogy az alsó telep az egész szóban forgó szénterületen jelen van. Támpontul 
szolgál erre nézve az a körülmény, hogy D felé a Baross-aknán, s ÉNy felé Sajókazincon ez a 
széntelep fejtés alatt áll. Amíg ezekben az irányokban inkább a telep javulását lehet remélni, 
addig Sajószentpéter irányában a telep elmeddősödése várható. 

A második, vagy középső telep (= perecesi Wiesner-, sajószentpéteri Alfréd-telep), amely kb. 

120 m-re fekhetik az alsó telep fölött, a DK-i részeken, a lejtősaknák táján teljesen hiányzik, 
miután denudálódott. Egyébként a „Borsodi Szénbányák R.T.” szomszédos kápolnai területé-
nek ide legközelebb eső fúrásai a II. telepet már különben is csak 30–40 cm-re elvékonyodott 
telepként állapították meg. A Ny-i nagy vetődéstől Ny felé mára II. telep is megvan; az egyik 

fúrólyukban kb. 60 m mélyen 1,15 m vastagságban állapították meg jelenlétét, de állítólag 
elmeddősült kifejlődésben. A bányaüzemvezetőség szerint ezt a telepet ezenkívül is több helyen 

megfúrták, egyebek közt Sajókondó községben, a BOLVÁRY ház kútjában is, a külszín alatt 5 
m mélyen ugyancsak 1,15 m vastagságban szintén áthatoltak rajta. Kétségtelennek vehetjük, 
hogy tovább ÉNy felé ez a telep nagy kiterjedésben megvan. Támpontul szolgál erre vonatko-

zólag az a körülmény, hogy É felé Alacskán, ÉNy felé Sajókazincon ezt a telepet jó minőség-

ben és fejtésre érdemes vastagságban ismerjük. 

Végül a II. telep fölött kb. 80 m-re következő felső, vagy I. telep (= sajószentpéteri Erzsébet-, 
perecesi Mátyás-telep) a terület nagy részén hiányzik. Csakis a legnyugatibb és legmagasabb 
részeken várhatjuk, olyan helyeken, ahonnét a denudáció még nem távolította el. 

A SZÉN MINŐSÉGE. 
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A fejtés alatt állott alsó széntelep teljes vastagsága 2,20 m, ennek azonban csak a felső 
1 – 1,20 m-nyi része érdemes a fejtésre; az alsó 1 m-nyi rész szénnek és szénpalának az ismé-
telt váltakozásából áll. A telep közepe táján vékony, 10 cm-es meddő riolittufa betelepülést 
figyelhettem meg. A telep szelvénye az egyik ponton – a bányaüzemvezetőség által készített 
szelvény szerint – felülről lefelé a következő volt: 50 cm szén (fejtették), 10 cm meddő (riolit-
tufa), 37 cm szén (fejtették), 2 cm meddő, 2 cm szén, 3 cm meddő, 4 cm szén, 4 cm meddő, 4 
cm szén, 8 cm meddő, 5 cm szén, 1 cm meddő, 2 cm szén, majd a fekvő. A telepben levő 10 
cm-es riolittufa réteget a fejtés alkalmával kiválogatták. A fedőben levő 10 cm-nyi cardiumos 

márga s a fölötte következő congeriás szürke agyag jó főiét szolgáltat. 

A szén színe és karca barna, hasadéklapok elég sűrűn hatják át, úgyhogy darabos szenet csak 
kisebb mennyiségben lehet termelni belőle. 

Hátránya a meddő betelepülés, amelyet nem lehet kiválasztani teljesen a termelt szénből. Ele-

inte az alsó teleprészből is fejtettek, s a sok meddő pala miatt a szén átlagos minősége gyenge 
volt. Utóbb csak a felső tiszta teleprészt fejtették. A termelt és a forgalomba került szénnek 30 
%-a darabos, 40 %-a akna (dió) és 30 %-a dara és porszén volt. A szén hosszú sárga lánggal 
égett s elégése után hamu és salak képződött. A kitermelt szenet nagyobb halmazban hosszú 
ideig nem lehetett raktározni; ha 1 m-nél magasabban raktározták, egy héten belül begyul-

ladt. 

A lejtősaknából 1924. IX. 15-én vett átlag-szénminta elemzési eredményei DR. EMSZT K. 

szerint a következők 

 

 

 

A széntermelésnél különösebb nehézség nem merült fel. Vízhozzáfolyás a Jenő-lejtősakna 
északi részében aránylag csekély volt. Jelentéktelen mértékben lépett fel a talpduzzadás is 
helyenkint. Eddigelé lefejtettek: \1921-ben 15.389, – 1922-ben 40.520, – 1923-ban 40.722, – 

1924-ben 33.487, – 1925-ben kb. 10.000 tonnát, összesen kb. 140.000 tonnát.”54
 

 

Mindebből egyértelmű, hogy az itteni bányászkodás is szilárd szakmai alapokon nyugszik, 
képzett szakemberekkel, ide értve, mind a vezetőket, de a bányászságot is. Az pedig, hogy ha 
valaki befektet valamibe pénzt és azt kockáztatja is, miért lenne „csalás”, „szélhámosság”, 

főleg, ha betartják a szakmai és pénzügyi szabályokat is?  

                                                           
54

 Dr Schréter Zoltán: A Borsod – hevesi szén és lignitterületek bányaföldtani leírása  
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Így működik a gazdaság a kapitalizmusban! 

  

 

 

„ Sajó–Kondói Kőszénbánya részvénytársaság. Budapest, IV., Korona-u. 2.  
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Budapesti kir. tvszk 1930. VI. 21. Cg 13303/40. 17541/15. – A cég a reá vonatkozó 
összes bejegyzésekkel együtt az 1927. évi III. t.-c. 2. §-a alapján hivatalból töröltetett. (2804.) 
(Lásd 1925. évf. 19.) (LXXXVIIL kötet, 10. lap.) (1930–29.)”55

 

 

 Egy vázlatos térképrészleten az általunk tárgyalt vasúttal érintett területének bányái-

nak egy részét bejelöltük. 

 

 
9. Harica l. akna; 10. Béke akna; 11. Kossuth l. akna; 12. Sajólászlófalvai külfejtés  

13. Sajószentpéter II. akna; 14. Sajószentpéter III. akna 

 

                                                           
55

 Központi Értesítő, 1930 (55. évfolyam, 1. félév)1930-07-17 / 29. szám 
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 „Nem lehet egyszerre látni  
a dolgok kezdetét s végét.”1

 

 

 

E térség szénbányászatának fő eseményeit az előző fejezetben felvázoltuk. 

Sajókondó (Kondó)
2
 környékén – a komolyabb volumenű bányászkodásra – Bolváry 

és Társa Kft, létrehozza a Sajókondói Kőszénbánya Részvénytársaságot. Ekkor a Jenő-táró, 
valamint majd a Jenő, Balázs és Sarolta lejtősaknák üzembe állításával a korábbiaknál sokkal 
nagyobb szénbányászat jön létre. A Bolváryak birtokainak egy része itt van Kondón, akkor 

Bolváry Andor, később majd Bolváry Tibor3
 is kiveszi a részét a bányászkodásból. 

Egyed András műszaki segédtiszt, talán e bányához szerződik ekkor? Később ő is bányatulaj-

donos lesz és a kondói bányászkodás egy meghatározó személyisége is. Létrehozták a 
Sajókondói Kőszénbánya Rt-t, amely komolyabb befektetésekkel próbálkozott.  

Amint az az előzőekben már leírtuk, a termelést csak akkor lehetett ésszerűen fokozni, ha a 
termelt mennyiség elszállítását – főleg nagyfogyasztók felé – gazdaságosan és biztonságosan 
lehetett lebonyolítani. Ez pedig a Sajóvölgyi, Miskolc – Bánréve MÁV vasútvonal volt, Sajó-
szentpéter állomással. A MÁK Rt, illetve a Borsodi Szénbányák Rt sajószentpéteri aknái is 

erre a vonalra szállítottak a saját külszíni bányavasútjaikon át. Ezek a bányavasutak a volt 
Alfréd aknai rakodóra vitték a szenet és itt csatlakoztak az idáig kiépített MÁV iparvágányhoz, 
amely aztán Sajószentpéter állomáson át továbbította a szenet a fogyasztókhoz. Ide szállított 
tehát a korábbi, majd későbbi Erzsébet akna, legvégül Sajószentpéter III. akna), az Alfréd 
akna, majd a Sajószentpéter I. és II. valamint IV. akna is.  

Emlékeztetőül a sajószentpéteri szénbányászati vasutakról egy összefoglaló táblázat, a 
legkorábbi időkről 

Dátum Tulajdonos (ok)4 
MÁV 

vonalszám 

Minősítés. 
Hivatkozási irat5 

1888 Gróf Szirmay S.péter-Alfréd Alfréd-aknai normál nyomtávú iparvasút 

                                                           
1
 Quintus Horatius Flaccus 

2
 A korabeli iratokon hol az egyik, hol a másik megnevezés is… 

3
 Bolváry Tibor (1908–1981). 1908. október 9-én született Borsod megyében, Dövény községben Bolváry Andor 

földbirtokos és Ragályi Ida házasságából. Elemi iskolai tanulmányait szülőfalujában végezte, gimnáziumi érett-
ségit a kalocsai reálgimnáziumban szerzett. 1926-ban iratkozott be a soproni Bánya- és Erdőmérnöki Főiskolára, 
melynek 1929-ig volt hallgatója. 1930-tól 1931-ig katonai szolgálatot teljesített. 1931 – 1936 között gazdálko-

dott, majd 1936-ban dr. Sichermann Sándorral és Szalai Bélával megalakította a Kondói Kőszénbánya Bolváry 
és Társa vállalatot, melyben műszaki igazgatói minőségben tevékenykedett 1944-ig. 1944-től katonai segédszol-

gálatra hívták be. 1945-ben szovjet hadifogságba került, és a donyeci szénmedencében bányaácsként, majd a 
mérnökségen dolgozott.1948. december 1-től bányatechnikus a Szénbányászati Iparigazgatóságon 1951-ig. Ezen 

időponttól a minisztérium szénbányászati főosztályán dolgozott, mint főmérnök 1954-ig, majd csoportvezető 
főmérnökként 1963-ig. 1963-ban a Mátraaljai Szénbányászati Tröszthöz helyezték beruházási főosztályvezető-
nek. Ebben a minőségben dolgozott 1965-ig. 1968-ban történt nyugdíjazásáig pedig a Nehézipari Minisztérium 
gyöngyösvisontai beruházás miniszteri biztosa titkárságon főmérnöki beosztást töltött be. Tevékeny résztvevője 
volt a magyarországi szénkülfejtések megalapításának. Igen jelentős volt tevékenysége az ecsédi és a visontai 
külfejtések létrehozásában. 1981. március 28-án nagy részvéttel temették el a budapesti Farkasréti temetőben, 
ahol a volt munkatársak nevében Elekes András vezérigazgató búcsúztatta, s kívánt utolsó jó szerencsét. 
4
 A fellelt iratokon megjelölt tulajdonos, vagy engedélykérő alapján.  

5
 A fellelt engedélyekben szereplő megnevezések szerint. 
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Alfréd aknai iparvá-
gány 

 (Alfréd-akna – Sajószentpéter MÁV állomás között) 

1894 
Magyar Általános 
Kőszénbányák Rt 

S.péter-Alfréd 
aknai iparvá-

gány 

Alfréd-aknai normál nyomtávú iparvasút  
(Alfréd-akna – Sajószentpéter MÁV állomás között) 

1895 
Magyar Általános 
Kőszénbányák Rt bányavasút 

A Xifkovics család Erzsébet-bányáját és területeit is megvásárolta a 
MÁK Rt. Keskennyomtávú, lóvasút épül. 
(Az Alfréd-aknai vasúthoz csatlakozott annak aknarakodóján.) 

1910 

Borsodi Szénbá-
nyák Rt 

(A MÁK társasága) 
bányavasút A MÁK új tulajdonosi szerkezetet hoz létre a saját irányítása alatt. Az 

Alfréd-aknai és Erzsébet-aknai vasutak is ide kerülnek. 

1915 

Borsodi Szénbá-
nyák Rt 

(A MÁK társasága) 
bányavasút 

Sajószentpéter II. akna (Újakna, Újtelep) önálló, felsővezetékes, villa-

mos-vontatású, keskenynyomtávú bányavasút építése. 
Nem azonos a Sajószentpéter- Kondó (Harica) vasúttal! 

1920 
Sajókondói Kő-

szénbánya Rt bányavasút 
Keskenynyomközű 760 mm-es vasút építése kezdődik a Harica patak és 
a Nyögő patak völgyeiben, egészen Sajószentpéterig. A vasút kondó-

haricai vidékén több leágazás lesz a bányák felé. 

1921 
Sajókondói Kő-

szénbánya Rt bányavasút 1921. december 16-án, a miskolci államépítészeti hivatal, a kondói hat 

kilométeres iparvasutat át adta használatba. 

1923 
Miskolcvidéki 

Kőszénbánya Rt bányavasút 

Sajólászlófalva, Gyula-táró 1,2 - 1,3 km-es 760 mm-es gőzüzemű vasút 
építése. Becsatlakozik a Sajószentpéter- Kondó (Harica) vasúthoz a 
sajószentpéteri– parasznyai – varbói thgi. közút 3,8–3,9 km szakaszá-
nak keresztezésénél. 6 

1924.-

26 

Sajókondói Kő-
szénbánya Rt bányavasút Gazdasági visszaesés, bányászati csődök, bányabezárások. 

A már megépült vasút ilyen módon nem gazdaságos! 

1926 

Borsodi Szénbá-
nyák Rt 

(A MÁK társasága) 
bányavasút 

Miskolcvidéki Kőszénbánya Rt sajólászlófalvai Gyula-tárója és a 
760mm –es gőzüzemű vasútja is a Borsodi Szénbányák Rt tulajdona 
lesz. 

1926 
Sajókondói Kő-

szénbánya Rt bányavasút 
A megépült vasutat a tulajdonos megszünteti, felszedeti, az anyagát 
eladja. A vasúti szállítások ellehetlenülése miatt a többi bánya is 
becsődöl  

 

1920-ban s Sajókondói Kőszénbánya Rt. még Bolváry Andor idejében, megindítja a 
külszíni bányavasút kiépítését. Először a terület kisajátítások mennek végbe. Később indul a 

vasút kiépítése a Harica és a Nyögő patak völgyében, egészen Sajószentpéterig. Ez nagyjából 
6 km távolság és a közutak mellett történik a nyomvonal kialakítása. 

A vasút építése, üzeme is érdekes, de az már nagy érdekessége lesz, hogy élete folyamán két-

szer épült fel és kétszer bontották el.  

A nyomtáv 760 mm volt, szemben a különféle újságcikkek „normál nyomtáv” híresztelésével.  

A fővonalára az igények szerint több hosszabb, rövidebb leágazás is csatlakozott. A bánya-

vasút a főleg a Harica és részben a Nyögő patak völgyében levő bányák termelvényét szállí-
totta be Sajószentpéterre, de a személyközlekedést is biztosította mind a munkába járásra, 
mind pedig a települések lakói számára, sok évtizeden át.  

 Itt ismét hangsúlyozzuk, ez a Sajószentpéter – Kondó (Harica) külszíni bányavasút 
(760 mm nyomtáv), nem azonos, a diósgyőri MÁVAG Diósgyőr – Pereces – Baross akna és 
ennek másik vonala a Diósgyőr – Lyukóbánya – Radostyán külszíni bányavasúttal. Ez a vasút 
1000 mm nyomtávú! 

 

                                                           
6
 Miskolc város 1925. szeptember 23-án tartott évnegyedes rendes közgyűlésének jegyző könyvi kivonata. 481–

kgy. 12352–ai. 1925. szám. A miskolci m. kir. államépitészeti hivatal beterjesztése a vármegye alispánjának a 

Miskolcvidéki Kőszénbánya Rt vasútépítési kérelméről és területek átadásáról. Borsod, Gömör és Kishont vár-

megyék Hivatalos Lapja, 1925 (24. évfolyam, 1-29. szám)1925-10-22 / 23. szám 
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A diósgyőri bányavasút7
 

 

 Sajószentpétert érintő 
bányavasutak ezekben az idők-

ben a térképen szerepelnek. Az 

„Alacskai vonal”, az „Alacskai 
kiágazás”, és az „Újtelepi vo-

nal” is szerepel. E vonalak a 

MÁK Rt és a Borsodi Szénbá-
nyák Rt sajószentpéteri szénbányáinak voltak a bányavasútjai. 

E külszíni bányavasutak nem voltak és nem lesznek a részei a jövőben épülő Sajószentpéter – 

Kondó (Harica) külszíni bányavasútnak!  

Ennek oka, hogy mások a bányák tulajdonosai, de mások az érdekek is. Ekkor még a Borsodi 

Szénbányák Rt (MÁK Rt) sajószentpéteri szénbányái teljesen elkülönülnek a DNY-ra eső terü-
letek, így a Kondó környékének bányáitól. 

 

Kék színnel jelöltük a Borsodi Szénbányák Rt bányáinak külszíni vasútjait (Erzsébet 
bánya, Alfréd bánya). Piros a megépülő Kondó – Sajószentpéter külszíni bányavasút és zöld a 
majd ehhez kapcsolt sajólászlófalvi szárnyvonal. 

A kondói bányavasút értelem szerűen a völgyekben levő közutak mentén épült meg. Ez 
a vonalvezetés nagyjából a vasút építésnél még elviselhető emelkedéseket, lejtéseket is biztosí-
totta. A közutaknál sorompó nélküli kereszteződéseket alakítottak ki. A vízátfolyásokat kis, 
betonhidakkal ívelték át. Ezekről, mivel nem lettek elbontva, még fényképeink is vannak. A 
pálya al- és felépítményeit az akkor szokásos módon építették meg, nagyjából saját anyagok-

kal, bányabeli munkásokkal, és kivitelezésben. A talpfákon sínszegekkel rögzítették a kisvas-

                                                           
7
 Rónaföldi Zoltán: Múltba nézek… A borsodi és ózdvidéki bánya- és iparvasutak rövid története (Magyar Elekt-

ronikus Könyvtár) 
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úti síneket, amik legalább 18 kg/m tömegűek voltak. A pályán az állomások és megállóhelye-

ket alakítottak ki. Ahol szénfeladások és anyagérkeztetések is voltak, ott kitérők, egyéb vágá-
nyok is létesültek.  

Arról, hogy a 760 mm nyomtávú gőzmozdonyaikat hol „szerelték”, azaz szénnel, vízzel hol 

látták el őket, illetve hol salakoltak, egyelőre nem maradt fenn hitelt érdemlő irat, csak későb-

bi korok hivatkozásai alapján tudjuk majd a helyét meghatározni. A logika szerint ez a végál-

lomások valamelyikén lehetett, így vagy Sajószentpéteren, vagy a Sajókondói Kőszénbánya 
Rt. telephelyén, végállomásán. Annál is inkább kellett lennie fűtőháznak, mert a gőzmozdo-

nyokat is karbantartani, javítani kellett időszakosan. Ezt csak jól felkészült és vezetett szak-

személyzet végezhette. Annál is inkább, mivel bár bányavasútról van szó, de a gőzmozdonyok 

nyilvántartására, vizsgálatára – legyenek bármilyen nyomtávúak és feladatúak – országos 
hatáskörű, vasúti ellenőrző szervek voltak kirendelve, melyek a kazánok és a mozdonyok álla-

gát, javítás utáni próbáit, műtanrendőri vizsgálatait elvégezték… 

 A külszíni bányavasút fűtőházáról egy későbbi adalék. Sajnos ebből sem derül ki, 
hogy ez az „első”, vagy már a „második” megépített vasút fűtőházáról, javítóműhelyéről 
szól-e? Vélhetően azonban a másodikról, mert korábban is gondozni kellett a gőzmozdonyo-

kat. Így az első fűtőház azonban vélhetően a kondói bányák területén lehetett? 

A vasút 1945 utáni fejezeteiben aztán majd találunk arra nézve adatot, hogy a cikkben szerep-

lő fűtőház csak az 1950-es években létesült, tehát bizonyosan volt egy első is. 

 

„ Fínomüvegszál-gyártó központ létesül Sajószentpéteren 

A 75 éves Sajószentpéteri Üveggyár hazánkban eddig még nem gyártott új termék 
gyártására rendezkedik be. A megszűnt kondó – haricai bányavasút javítóműhelyének terüle-

tén 26 millió forintos beruházással korszerű üzemet építettek a különböző iparágakban szinte 
már nélkülözhetetlen finom üvegszál gyártásának kísérletezésére. Az új üzem a Szovjetunióból 
vásárolt üvegszálhúzó – gépsoron – amelyben 12 elektromos töltésű platinakádat szereltek fel 

– folytatja kísérleteit. A szakemberek szerint egy-egy ilyen olvasztó platinakádból a 80 kilo-

méteres sebességgel forgó dob egyszerre 260 leheletfinomságú, 5–7 mikron méretű üvegszálat 
húz ki. A kísérletek szovjet szakemberek irányításával már kielégítő eredményre vezettek: 600 
kilogram üvegszál a napi kísérleti termelésük. A kísérleti üzem megindításához azonban még 
egy gépre van szükség, ezt január végén várják Olaszországból. A gépet azonnal felszerelik és 
legkésőbb március hónapban hozzáfognak az üvegszál gyártásának újabb nagyüzemi kísérle-

teihez s az itt szerzett tapasztalatok felhasználásával építik majd ki Sajószentpéteren hazánk 
első finomüvegszál-gyártó központját.”8

 

 

Néhány kép ezután a jelen korból, a vasút fennmaradt létesítményeiről. 

 

 

                                                           
8
 Figyelő, 1970. január-június (14. évfolyam, 1-25. szám)1970-01-28 / 4. szám 
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Sajószentpéter II. aknai bekötőút 
melletti kis viadukt

9
 

 

 

 

Sajószentpéter II. aknai bekötőút 
melletti kis viadukt helyet

10 
 

A kép jobboldalán, a vízelvezető árkon túl 
volt a bányavasúti pálya.  

1923-ban, a Sajólászlófalván levő Gyula-

tárótól, 1,2 – 1,3 km bányavasúttal csatlakoztak a Sajókondói Kőszénbánya Rt. vasútjához.  

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 tu-

lajdonában. A bányavasút építése is megszakadt!  

1926-ig a Bolváry család még próbálkozott itt a szénbányászattal. Ezután a Bolváryék 
Balázs lejtősaknája is csődbe jutott.  

 

Sajólászlófalva mellett 

a volt vasút nyomvonala11
 

 

Ekkor építik ki vele szemben a Balázs I. tá-
rót. Ennek szenét azonban már szekérrel 
szállították, mert időközben a bányavasút is 
tönkrement anyagilag. A vasutat felszedték, 
felépítményét, járműveit értékesítették.  

A vasút megszűntével a többi kisebb, nagyobb termelésű bánya is tönkrement! 

A vasút a kezdeti időszakban gőzmozdonyokat alkalmazott. Talán és valószínűleg 
ezekben az időszakokban üzemeltek e vasúton a régebbi típusú és gyártású gőzmozdonyok?  

Bár, majd a mozdonyokról szóló fejezetben látni fogjuk, hogy a mozdonylisták, amiket ma 

ismerünk, sajnos nem a legelső üzemelési ciklusra vonatkoznak, még részben sem! 

 

                                                           
9
 Rónaföldi archív 

10
 Rónaföldi archív 

11
 Google Térkép 
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Kondó, „Szászhét oldal” 

a vasúti pályával
12

 

 

 

 

 

 

 

Haricai kiágazás 

hídjának maradványa13
 

 

 

 

 

Haricabányai kép14
 

 

  

Nézzük ezek után a vasútépítésről fellelt 

anyagokat! 

 

„ Borsodvármegye közigazgatási bizottságától. 892-kb. 1921. szám. 

HIRDETMÉNY. 

A Sajókondói Kőszénbánya Részvénytársaság15
 Sajószentpéter, Sajókápolna, 

Lászlófalva, Radostyán és Kondó községek határában az általuk létesítendő iparvasút céljaira 

igénybeveendő földterületekre a kereskedelemügyi m. kir. miniszter úr 1921. évi április hó 20-

án 53.003–13. sz. alatt kelt rendeletével a kisajátítási eljárást elrendelte. 

                                                           
12

 12440286_10206146871611080_4944541779615258906_o kondó szászhét oldal a vasúti sínnel 1962 Kocsis 

Pál. 
13

 kisvasút.hu 
14

 12779275_10206159292921605_2595577340645605938_o haricabánya Kocsis Pál 
15

 A Sajókondói Kőszénbánya Rt 1921-ben éves szinten már 15 389 tonna szenet termelt. 1922-ben fokozatosan 

növelte termelését. 1922. 08. hó: 3 541 tonna/hó; 09. hó: 4 138 tonna/hó. Bányászati és Kohászati Lapok, 1922 
(55. évfolyam, 1-24. szám)1922-11-01 / 21. szám 
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E célból Borsodvármegye közigazgatási bizottsága az 1881. évi XLI. t.-c. 33. §-ai értelmében 
Kozma Elek elnöklete alatt egy bizottságot küldött ki és a helyszíni eljárás határidejét a Sajó-
szentpéter község határában levő földterületekre 1921. évi május hó 31-ike napjának d. e. fél 
9 óráját Sajószentpéter község házához; Sajókápolna község határában levő földterületekre 
május hó 31-ik napjának délutáni 3 óráját és a következő napot, Sajókápolna község házához; 
Sajólászlófalva község határá-ban levő földterületekre június hó 2-ik napjának d. é. 9 óráját 
Sajólászlófalva községházához; Radostyán község határában levő földterületekre június hó 3-

ik napjának d. e. 9 óráját Radostyán község házához és Kondó község határában levő földte-

rületekre június hó 4-tk napjának d. e. 9 óráját Kondó község házához tűzi ki. 

Ennélfogva felhívatnak mindazok, akik a kisajátítás tárgyát képező és a kisajátítási terv és 
összeírásban Sajószentpéter, Sajókápolna, Lászlófalva, Radostyán és Kondó községekre vo-

natkozó ingatlanok tekintetében érdekelve vannak, hogy a fent kitűzött tárgyalási napokon 
személyesen, vagy megbízottjuk által annál is inkább jelenjenek meg, mivel a bizottság a kisa-

játítási terv megállapítása felett az idézett törvénycikk 34. §-a alapján akkor is érdemben ha-

tároz,ha az érdekeltek közül a tárgyaláson senki sem jelenik meg. 

A szóban levő kisajátításokra vonatkozó tervek és kimutatások a fent jelzett községházaknál a 
tárgyalást megelőző 15 napon át közszemlére lesz kitéve, ahol az érdekeltek által megtekint-

hetők. 

Kelt Miskolczon, 1921. május 10. 

Halasy, főispán”16
 

 

„ – Új vasút.  

A Kondói Kőszénbánya Részvény társulat Sajószentpétertő1 Kondóbányáig rendes 
nyomtávú vasút vonalat épít. A vasút körülbelül 6 km. hosszú lesz és Sajószentpéteren kívül 
Sajókápolna, Lászlófalva és Radistyán községek határait fogja érinteni. Ezen határokat illető 
kisajátítási tárgyalások a múlt héten voltak Kozma Elek főügyész vezetésével. A tárgyalások a 
mull hét végén fejeződtek be és miután a legtöbb érdekelttel megegyezni nem tudtak, bírói 
kisajátítás fog létrejönni. Ennek dacára a vasút építését ma megkezdték.”17

 

 

„ Új iparvasutak. 

 A miskolczi bányabiztosságon értesülésünk szerint legutóbb Szuhakálló – Felsőnyá-
rád, nemkülönben Szentpéter – Kondó községek közötti iparvasutak építését kezdték meg.”18

 

 

Nos, e hírben több érdekes dolog is van! Maga a nyomtáv kérdése az egyik. A másik pedig a 
vasút hossza, a 6 km.  

                                                           
16

 Borsodvármegye Hivatalos Lapja, 1921 (19. évfolyam, 1-52. szám)1921-05-19 / 20. szám 
17

 Reggeli Hírlap, 1921. június (30. évfolyam, 121-145. szám)1921-06-09 / 128. szám 
18

 Magyar Jövő, 1921. január-július (3. évfolyam, 2-172. szám)1921-07-26 / 167. szám 
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A korabeli hírekben jó néhány helyen szerepel a „normál nyomtávú iparvasút”, ez azonban 

nem igazolható. Annál inkább sem, hogy a ránk maradt töredékes anyagok ezt nem erősítik 
meg, sőt szakértő hivatkozás is bizonyítja, hogy „nem normál nyomtávval” épült. 

A 6 km hossz erre az időszakra vonatkozóan reális távolság. Csak majd a későbbi időkben, 
amikor a vasút a Harica völgy felé is bővül és egészen a Harica fűrésztelepig vezet majd, lesz 

12-13 km hosszú. 

 

„ Elkészült iparvasutak. A miskolci államépítészeti hivatal a kondói hat kilométeres 
iparvasutat december 16-án, a szuhakállói öt km. hosszú vasutat pedig december 20-án adta 
át a forgalomnak. A két iparvasút építése összesen 30 millió koronába került (Vállalkozók 
Lapja 1921. 50. sz.)”19

 

 

A nyomtáv kérdésében perdöntő dr. Schréter Zoltán könyve. 

 

„… A bányateleptől a sajószentpéteri vasúti állomásig keskenyvágányú vasutat építet-

tek kb. 6 km hosszúságban, amely 1921 őszén készült el…”20
 

 

Egyébként is belátható, hogy a Sajókondói Kőszénbánya Rt-nek – ismerve a tőkeviszonyait – 

arra nem is volt pénze, hogy normál nyomtávú vasút épüljön. Már maga a keskenynyomtávú, 
azaz jóval olcsóbban építhető bányavasút is jelentős pénzügyi megterhelést hozott számukra. 

Egyébként is belátható, hogy az akkori szénbányák termelését a 760 mm nyomtávú vasút is el 
tudta szállítani, semmi szükség sem volt normál nyomtávú, nagykapacitású vasútra! 

 

„ Építkezések a vármegyében  

… Sajószentpéter és Kondó között ipar vasutat építtet a kondói bányatársulat. A pá-
lyához szükséges területeket a napokban sajátították ki Balázs Elemér kir. táblabiró elnöklé-
sével. A sajópálfalvaiak – akiknek határából a földet kisajátították – 50 esztendeig minden 

négyszögöl föld után 50 kilo szenet követetnek a bányatársulattól s kikötötték azt is, hogy a 
bányatársulat a pálfalvai templomot eternitpalával fedesse be.”21

 

 

Az előző hír igaz, de… Az újságírót alaposan elragadta a hév, csakhogy Sajópálfalva nem itt 

van! E vasút építése Sajókápolnát és Sajólászlófalvát, valamint Sajókondót érintette, már azon 
községek közül, amelyek itt vannak és Sajó-val kezdődik a nevük… 

 

„ P. 4219-1921 

                                                           
19

 Bányászati és Kohászati Lapok, 1922 (55. évfolyam, 1-24. szám)1922-01-01 / 1. szám 
20

 Dr Schréter Zoltán: A Borsod – hevesi szén és lignitterületek bányaföldtani leírása. 
21

 Magyar Jövő, 1921. augusztus-december (3. évfolyam, 174-298. szám)1921-08-18 / 186. szám 
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Hirdetmény. 

A miskolczi kir. törvényszék köz hírré teszi, hogy a Sajó – Kondói Kőszénbánya r.-t. 
gőzüzemű ipar vasútja részére kisajátított területekre nézve a kártalanítási eljárást az 1881. 
XL1. t. c. 46 §a alapján megindította, s az eljárás megkezdésére Balázs Elemér kiküldött kir. 
Ítélőtáblái bíró közben jöttével tartandó tárgyalást a következőként tűzte ki: 

1. Sajókápolna község határában kisajátított területekre nézve 1921. évi augusztus hó 
8 napjának d. e. 9 óráját, Sajókápolna községházához, 

2. Sajólászlófalva község határában kisajátított területekre nézve 1921 évi augusztus 
hó 9 napjának d e 9 óráját, Sajólászlófalva községházához. 

3. Radostyán község halárában kisajátítóit területekre nézve 1921. évi augusztus hó 
10, napjának d. e. 9 óráját, Radostyán községházához, 

4 Kondó község határában kisajátított területekre nézve 1921. évi augusztus hó 11. 
napjának d. e. 9 óráját, Kondó községházához. 

E tárgyaláshoz az összes érdekeltek azzal idéztetnek meg, hogy esetleges elmaradásuk 
a kártalanítás felett hozandó érdemleges határozatot nem gátolja. 

Kelt Miskolczon, a kir. törvényszéknél 1921. év július hő 23 án. 

Balázs Elemér s. k., 

kir. Ítélőtáblai bíró.”22
 

 

„ – A Vadna – Bánfalva23
 és Sajószentpéter – Kondó között épült rendes nyomtávolsá-

gú gőzüzemű iparvasutak műtanrendőri bejárását november 30, illetve 29 én tartják meg. 
Ezeknek az iparvasutaknak üzembehelyezése azért fontos, mert eddig a bánvölgyi szénmeden-

céből és a kondói kőszénbányából tengelyen szállították a termelt szenet, ami természetesen 

hozzájárul az árak emelkedéséhez.”24
 

 

A táblázatos leírásban láttuk, hogy a vasút 1921 őszi üzembe állása, az 1924-25-től 
vergődő, csődölő bányák, és az 1926-ra tehető majdani elbontása, csak egy nagyon rövid élet-

pálya. A „rendezett” bányavasúti üzem talán 1925, ezért ez így csak legfeljebb 4 év.  

A vasút valamilyen szinten 1925. októberben még működik, hiszen egy hír ezt megerősíti. A 
Miskolcvidéki Kőszénbánya Rt,25

 760 mm nyomtávú, gőzüzemű vasútja kapcsolódik a Sajó-
szentpéter – Kondó bányavasúthoz. 

                                                           
22

 Magyar Jövő, 1921. augusztus-december (3. évfolyam, 174-298. szám)1921-08-04 / 175. szám 
23

 A Vadna – Bánfalva vasút tényleg normál nyomtávú volt. A hírben szereplő másik pedig 760 mm nyomtávol-

sággal épült. 
24

 Miskolczi Napló, 1921. november (21. évfolyam, 248-273. szám)1921-11-24 / 268. szám 
25

 1922-ben, Sajólászlófalván, a szüneteltetett Martin bányát a Miskolcvidéki Kőszénbánya Rt újranyitja, Gyula-

táró, Béni-táró, Zoltán-lejtakna.  A Sajókondói Kőszénbánya Rt csődje miatt a bányavasútjuk is időközben csőd-

be jutott, felszedték, anyagait értékesítették. Ezért a Miskolcvidéki Kőszénbánya Rt is tönkrement, mert nem 

maradt jó szállítási lehetősége. A MÁK Rt és a Borsodi Szénbányák Rt szerezte meg a Miskolcvidéki Kőszénbá-
nya Rt szénjogait, akik az üzem fenntartása mellett beszüntették itt a termelést. 
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 „ Borsod, Gömör és Kishont közigazgatásilag egyelőre egyesített vármegyék törvény-

hatósági bizottságának Miskolcon, 1925, szeptember 23-án tartott évnegyedes rendes közgyű-
lésének jegyző könyvi kivonata. 481–kgy. 12352–ai. 1925. szám.  

 A miskolci m. kir. államépitészeti hivatal beterjeszti a vármegye alispánja és a Miskolc 
vidéki Kőszénbánya Rt. között a részvénytársaság által létesített 0,76 m. nyomtávú, gőzüzemű 
bányavasút vágányának a sajószentpéteri parasznya – varbói thgi. közút 3,8–3,9 km szaka-

szának keresztezésénél elfoglalt terület igénybevételére kötött szerződést. Állandó választmá-
nyunk javaslatának elfogadása mellett a bemutatott szerződést, műszaki leírást és helyszínraj-

zot elfogadjuk és jóváhagyjuk s jóváhagyási záradékkal ellátva a m. kir. kereskedelemügyi 
miniszter úrhoz jóváhagyás végett felterjesztjük. Jelen határozatunkat a vm. hivatalos lap 

útján azzal tesszük közhírré, hogy az abban történt megjelenéstől számított 8 nap alatt kihir-

detettnek tekintendő és ellene újabb 15 nap alatta m. kir. kereskedelemügyi miniszter úrhoz 
intézendő és alispánunknál beadandó felebbezéssel lehet élni.  

Kmf. Kiadta: Vadnay vm. aljegyző.”26
 

 

Egyébként az előző hír is bizonyossága annak, hogy a szárnyvonal is 760 mm nyom-

távú, azaz ugyanaz a fővonalé is, mert nincs értelme az átrakodásnak. 

Súlyos vasúti balesetről van tudomásunk 1924. január közepéről. 

 

„ Killer Nándor igazgató, okl. bányamérnök, egyesületünknek 1912. óta rendes tagja, 
üzemi baleset következtében, január 18-án, 37 éves korában kínos szenvedések után, Miskol-

con meghalt. (162/1924.)”27
 

 

„ Killer bányaigazgató28
 halálos szerencsétlensége miatt gondatlanságból okozott em-

beröléssel vádoltak egy mozdonyfelvigyázót, építészt és egy bányaigazgatót  

A törvényszék a szakértők meghallgatása után felmentő ítéletet hozott. Felelős-e valaki 

a mozdonyon történő szerencsétlenség miatt?  

(A R. H. tudósítása.)  

1924. január 15-én délután 2 órakort Sajókondóról, a sajókondói részvénytársaság 
bányájából elindult az iparvonat. A mozdonyt Pongrác Sándor társulati mozdonyvezető vezet-

te és Pech Imre mozdonyfűtő fűtötte. A mozdonyon utazott Killer Nándor bánya igazgató és 
egy negyedik utas is. – Sajószentpéter közelében a mozdony tűzszekrényében az egyik cső 
megrepedt, a szekrény ajtaja kivágódott és azon forró gőz tódult ki. A forró gőz Killer Nándor 
igazgatót halálra forrázta, de súlyosan megsebesítette Pongrácz Sándor mozdonyvezetőt is.  

                                                           
26

 Borsod, Gömör és Kishont vármegyék Hivatalos Lapja, 1925 (24. évfolyam, 1-29. szám)1925-10-22 / 23. 

szám 
27

 Bányászati és Kohászati Lapok, 1924 (57. évfolyam, 1-24. szám)1924-02-01 / 3. szám 
28

 Killer Nándor 1912-ben bányamérnök hallgató Selmecbányán. (Bányászati és Kohászati Lapok, 1913 (46. 
évfolyam, 1-24. szám)1913-02-01 / 3. szám). 1917-ben népfelkelő hadnagy a m. kir. 3. debreceni honvéd gya-

logezredben. 
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A bányaigazgató halálos szerencsétlensége után gondatlanságból okozott emberölés és súlyos 

testi sértés elmén indult eljárás Ankovics Kálmán sajókondói mozdonyfelvigyázó, Lukovics 
István budapesti építész, valamint Szántó Béla társulati igazgató ellen. A vizsgálóbíró anna-

kidején azért rendelte el ellenük a vizsgálatot, mert a mozdonyfelvigyázónak kötelessége volt 
a bánya telepén üzemben levő ipar vasút mozdonyainak állandó megvizsgálása, míg Lukovics 
építész, mint a bánya műszaki vezetője és Szántó igazgató azért kerültek a bűnügyi eljárás 
alá, mert a vonatok nem voltak üzemképesek. A vizsgálat kiderítette, hogy a szerencsétlensé-
get az egyik forrcső rézkupakjának leszakadása okozta. Ez a cső túlságosan vékony volt, 
amint azt később kiderítették.  

A törvényszék vádtanácsa annakidején mind a három embert vád alá helyezte. A bűnügyet 
hétfőn délelőtt tárgyalta a törvényszék Tóth büntető tanácsa. A közvádat Uhlmann Kamilló 

képviselte, míg a védelmet Neményi Imre dr. látta el.  

Ankovics Kálmán elsőrendű vádlott kijelentette, hogy magát nem érzi bűnösnek, mert húsz-

éves mozdonyvezetői pályafutása alatt ez az első eset. amikor szerencsétlenség történt, azt 
megelőzni lehetetlenség volt. Csupán olyian üzemi balesetről van szó, – mondotta – ami min-

dig előfordulhat, de amiért felelősségre senkit sem lehet vonni.”29
 

 

„ A sajókondói bánya igazgatójának halálos balesete a büntető bíróság előtt  

A bányaigazgatót a mozdonyból kitört gőz ölte meg Az ügyészség a mozdonyvezetőt 
vádolja 

Miskolc, április 19 

(A Miskolci Napló munkatársától.)  

Sajókondón 1924. január 15 én délután az ottani bányatársulat iparvasútjának egyik 

szerelvénye Sajószentpéter felől Sajókondóra haladt. Egyszerre nagy robbanás reszkettette 

meg a levegőt, a mozdonyból hatalmas mennyiségű forró gőz tört elő, amely a mozdonyon 
tartózkodó Killer Nándor bányafőmérnököt, a sajókondói bánya igazgatóját leforrázta, Pong-

rác Sándor gépészt pedig megsebesítette. Az igazgatót súlyos sérülésével a miskolci Erzsébet 
kórházba szállították, ahol pár nap múlva kiszenvedett. 

A vizsgálat megindult, hogy a halálos balesetért kit terhel a felelősség.  

A szakértői szemle megállapította, hogy a szerencsétlenséget a forr csövek egyikének végére 
alkalmazott rézkúp teljes leszakadása okozta. Ez a leszakadás pedig úgy jöhetett létre, hogy a 
kérdéses rézcső abnormisan vékony volt. Megállapította azt is a vizsgálat, hogy a sajókondói 
hányarészvénytársaság már régebb idő óta állandó anyagi zavarokkal küzdött és hogy az 
üzemében szükséges javításokat legtöbbször ócska anyagból készítették, ami természetszerű-
leg esetleges baleseteknél nem nyújthatott kellő biztonságot. Ezen adatok alapján a királyi 
ügyészség vádat emelt Ankovics Kálmán ellen, aki a kérdéses időben a bányatelep műszaki 
vezetője volt, és akinek hatáskörébe tartozott a bányaberendezés jókarban tartása, továbbá 
Lukovics István műszaki vezető és Szántó Béla a részvénytársaság volt igazgatója ellen gon-

datlanságból okozott emberölés vétsége címén.  
                                                           

29
 Reggeli Hirlap, 1926. április (35. évfolyam, 74-96. szám)1926-04-20 / 88. szám 
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Az ügyben ma délelőtt tartott főtárgyalást a miskolci törvényszék Tóth Dezső tanácsa. A vád-

hatóság képviseletében Uhlmann Kamilló királyi ügyész jelent meg, a vádlottakat Neményi 
József dr. ügyvéd védte. Az elhalt főmérnök özvegyének képviseletét Szmrecsányi Dénes dr. 
egri ügyvéd látta el. Beidézték a tárgyalásra Bender Béla dr. törvényszéki főorvost is, továbbá 
szakértőül Ganzfried Adolf vasúti főmérnököt.  

A tárgyaláson valamennyi vádlott tagadta bűnösségét és azzal védekezett, hogy a balesetért 
őket semmiféle gondatlanság nem terheli. A bíróság ma délelőtt a vádlottakat hallgatta ki 
teljes részletességgel. ítélet csak a délutáni órákban várható.”30

 

 

„ A sajókondói halálosvégű mozdonyrobbanás ügye a bíróság előtt 

Miskolc, április 19 

A sajókondói szénbánya részvénytársaság iparvasútján még 1924.január 15-én rend-

kívül súlyos baleset érte Killer Nándor társulati főmérnököt, aki sérüléseibe bele is halt és 
Pongrácz Sándor mozdonyvezetőt. 

A csendőri nyomozás annak idején részletesen kiderítette a vasúti baleset lefolyását, amely a 
következő módon történt: 

A társulati bányavasút Sajószentpéterről haladt Sajókondó felé. A mozdonyt Pongrácz Sándor 

mozdonyvezető vezette, akivel együttutazott Killer mérnök is. Másfél kilométernyire Sajó-
szentpétertől hirtelen hatalmas dörrenés reszkettette meg a levegőt, a következő pillanatban 

pedig felpattant a tűzszekrény ajtaja, ahonnan hatalmas gőzsugár vágódott ki és leforrázta a 

mérnököt és a gépészt. A két szerencsétlen embert azonnal a kórházba szállították, ahol 

Killeren már nem lehetett segíteni, pár nappal később belehalt sérüléseibe, ellenben Pongrácz 
hónapokig tartó betegség után felépült. 

A halálosvégű baleset miatt megindult vizsgálat megállapította, hogy a gőzömlést a forrcső 
rézkupakjának leszakadása okozta, ami viszont azért következett be, mert a kupak abnormisan 

vékony anyagból készült. 

A nyomozás megállapította azt is, hogy a mozdony karbantartásáért Ankovics Kálmán moz-

donyfelvigyázó felelős, aki mikor a vizsgálóbíró kihalhatta, azt a vallomást tette, hogy a 

sajókondói szénbánya a legnagyobb nehézségekkel küzdött, és ha valami új pótolandó moz-

donyalkatrészre volt szükség, azt mindig csak hónapok után kapta meg. 

Ha a társulat igazgatójához Szántó Bélához fordult, ott azzal utasították el, hogy ez a műszaki 

felügyelőség dolga. Lukovics István cégvezető pedig késedelmesen szerezte csak be az anya-

got és így kénytelen volt ő gyakran használt anyagból pótolnia hiányokat. Ezért, hogy az eset-

leg előforduló balesetek miatt magáról a felelősséget elhárítotsa, (sic) le is mondott állásáról, 
amit azonban a társulat nem fogadott el. 

Ankovics e vallomása alapján a kir. ügyészség gondatlanságból okozott emberölés és súlyos 
testi sértéscímén vádat emelt Ankovics Kálmán,Szántó Béla igazgató és Lukovics István ellen, 
amely ügyben hétfőn tartott a Tóth-büntetötanács főtárgyalást. 

                                                           
30

 Miskolci Napló, 1926. április (26. évfolyam, 74-97. szám)1926-04-20 / 88. szám 
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Az elsőnek kihallgatott Ankovics Kálmán visszavonta a vizsgálóbíró előtt tett, s Szán-

tót, valamint Lukovicsot erősen terhelő vallomását és azt adta elő, hogy mikor a vizsgálóbíró 

őt 1924. január 30-án kihallgatta, akkor még az események hatása alatt állott és ez annyira 
megzavarta, hogy nem tudott precíz vallomást tenni. Védekezése során hangsúlyozta, hogy 
mindig lelkiismeretes munkát adott és a kérdéses forrcső kupakját teljesen új anyagból szerel-

te fel. A balesetet annak tulajdonítja, hogy a forrcső a folytonos használattól belül elvékonyo-

dott, amit tehát ő a rendes mozdonyvizsgálatoknál észre nem vehetett, s így a balesetért fele-

lősség nem terheli. 

Lukovics István másodrendű vádlott igazolta, hogy állandóan a társulat budapesti központjá-
ban dolgozik, ahol az a munkaköre, hogy ellenőrizze az üzemek műszaki anyagigénylésének 
jogosságát. 

Szántó Béla harmadrendű vádlott pedig azt igazolta, hogy ő csupán a társulat kereskedelem-

ügyi részét igazgatja Budapesten a központban és a bányák üzemi részének dolgaiba semmifé-
le befolyása nincs. 

Majd néhány tanú után Ganszky Adolf Máv. főmérnököt hallgatta a bíróság ki szakértőként, 
aki igazolta, hogy a forrcső belső elvékonyodását tényleg nem lehet egyszerű vizsgálattal 
megállapítani, csak akkor, ha a forrcsövet átfűrészelik. 

Majd a perbeszédekre került a sor, mely után a bíróság ítéletet hozott, amelyben vádlottakat a 
gondatlanság vádja alól felmentette. 

A felmentő ítélet ellen Uhlmann Kamiló, kir. ügyész felebbezést jelentett be.”31
 

 

A vasút első működési szakaszának gőzmozdonyairól sajnos pontos és megbízható 
adatok alapján nem tudunk szolgálni. Elképzelések, feltételezések vannak, azonban ezeket 
sajnos dokumentumokhoz, dátumokhoz kötni nem igazán tudjuk. 

Egy bizonyos az első életszakaszban is gőzmozdonyvasút volt a 760 mm nyomtávolságú pá-
lyán, egészen az elbontásáig. 

A vasút mozdonyaival részletesen majd az „újjáépített vasút”, 1935 utáni fejezeteiben foglal-

kozunk. Ott gyakorlatilag 16 mozdonyról tudunk majd beszámolni. Azt viszont, hogy a ké-
sőbbi mozdonyokból valamelyik itt volt-e már korábban is, arra nézve nincsenek hiteles ada-

tok. 

 Érdekes hír aztán a vasúttal kapcsolatosan. Úgy tűnik, nemcsak most, hanem akkor is 

voltak „meggondolatlan” fiatalok…  

 

„ Megállították a tehervonatot, mert nem akarta elvinni őket… 

A varbói iparvasút támadói a bíróság előtt – Felmentették őket, mert nem lehetett 
megállapítani, hogy a legények közül ki volt a tettes 

(A R. H. tudósítása.)  

                                                           
31

 Magyar Jövő, 1926. április-június (8. évfolyam, 74-144. szám)1926-04-20 / 88. szám 
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Sajószentpéter állomásról Varbó felé iparvasút ágazik el. Ezen az iparvasúton a sze-

mélyszállítást megtiltották, mert több ízben szerencsétlenség történt ezen a vonalon. A múlt év 
februárjában Varbóról a levente-köteles legényeket beidézték Sajószentpéterre. A levente ki-

képzés után húsz varbói földmíves visszatérőben volt Varbóra. Éppen akkor indult el az ipar-

vonat is.  

–    Vigyen el bennünket a masinával, – kérték Hankovics Kálmán mozdonyvezetőt. 

– Nem lehet, – jelentette ki a mozdonyvezető, – mert megtiltották. 

–   No, akkor megjárja még ez a vonat! – fenyegetőztek a legények. – A vonat el is in-

dult, a legények utánafutottak és mivel közben az egyik rakodónál pár percig vesztegelt, meg 
is előzték a lassan haladó vonatot. Sajószentpétertől öt kilométerre aztán a legények hatalmas 

kőtorlaszt hordtak össze a pályatesten. 

– No, most menjen tovább. – nevettek a legények, amikor látták, hogy a mozdonyvezető 
fékezett és megállította a vonatot. 

– Ha nem vesz fel bennünket, maga is gyalog megy – fenyegették meg a mozdonyveze-

tőt. 

A mozdonyvezető valóban nem indíthatta el újra a vonatot, hanem visszament Sajószentpéter-

re és büntető feljelentést tett a vonatot megtámadó varbói legények ellen. A csendőrök meg is 
indították az eljárást és a tetteseket kikutatták Bordás Lajos és Mályi Márton személyében. 

A legények ellen közveszélyű rongálás vétsége miatt emelt vádat a miskolci kir. ügyészség. A 

vádlottak tagadták, hogy ők állították volna meg a vonatot. 

– Mi csak együtt voltunk a legényekkel, de nem mi dobáltuk a követ a vonat elé. Jó lá-
bunk van nekünk, gyalog is be tudtunk volna menni Varbóra. – védekeztek.  

Dolinay tanácselnök ekkor megkérdezte, hogy akkor miért tettek beismerő vallomást 

–  Azért, mert a csendőrök megvertek. 

Kihallgatták a községi bírót is, aki ott volt a legények csendőri kihallgatásánál. 

– Igaz, hogy a vádlottakat a csendőrök megverték? – kérdezte az ügyész a tanútól. 

– Hát pár pofont kaptak, – mondotta a tanú. 

Hubel Mátyás csendőrtisztbelyettes tanú elmondotta, hogyan történt a beismerő vallomás, 
amikor azt mondotta a törvénybíró, hogy a tiszthelyettes úr leadott néhány pofont a tagadó 
vádlottaknak, a tiszthelyettes így válaszolt: 

–  Lehet, de már nem emlékszem. 

Hankovics Kálmán mozdonyvezető elmondotta, hogy a vonatot közel 20 főből álló csapat tá-
madta meg.  

A bíróság a védőbeszéd után kihirdette az ítéletet, amely szerint a vádlottakat felmentették, 

mert nem lehetett megállapítani, hogy ők voltak-e azok. akik a vonat elé követ raktak. 
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Az ítélet indokolása szerint a főtárgyaláson az is beigazolást nyert, hogy a vádlottakat a csen-

dőrök kihallgatásuk során erőszakkal kényszerítették a beismerő vallomásra.”32
 

 

 Amint arról már megemlékeztünk, a Kondó környezetében levő szénbányák csődje 

miatt 1926-ban a vasutat elbontották, anyagait értékesítették – vélhetően a mozdonyokat, ko-

csikat, csilléket is –, mert a csődeljárásban így is csak 40 % értéken tudták kifizetni a tartozá-
saikat, azt is csak több részletben… 

                                                           
32

 Reggeli Hírlap, 1926. február (35. évfolyam, 26-48. szám)1926-02-24 / 44. szám 
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 „Nem azoké a siker, akik sohasem buktak el,  

hanem azoké, akik elbuktak, és ismét felálltak belőle.”1
 

 

A Sajószentpéter – Kondó bányavasút sorsát, annak elbontásáig, az előző fejezetben 
végigkövethettük.  

Emlékeztetőül a sajószentpéteri szénbányászati vasutakról egy összefoglaló táblázat, a legko-

rábbi időkről. 

 

Dátum Tulajdonos (ok)2 
MÁV 

vonalszám 

Minősítés. 
Hivatkozási irat3 

1888 
Gróf Szirmay 

Alfréd 

Sajószentpéter-
Alfréd aknai iparvá-

gány 

Alfréd-aknai normál nyomtávú iparvasút 
 (Alfréd-akna – Sajószentpéter MÁV állomás között) 

1894 
Magyar Általános 
Kőszénbányák Rt 

Sajószentpéter-
Alfréd aknai iparvá-

gány 

Alfréd-aknai normál nyomtávú iparvasút  
(Alfréd-akna – Sajószentpéter MÁV állomás között) 

1895 
Magyar Általános 
Kőszénbányák Rt bányavasút 

A Xivkovich család Erzsébet-bányáját és területeit is megvásárolta 
a MÁK Rt. Keskennyomtávú, lóvasút épül. 
(Az Alfréd-aknai vasúthoz csatlakozott annak aknarakodóján.) 

1910 

Borsodi Szénbá-
nyák Rt 

(A MÁK társasága) 
bányavasút A MÁK új tulajdonosi szerkezetet hoz létre a saját irányítása alatt. 

Az Alfréd-aknai és Erzsébet-aknai vasutak is ide kerülnek. 

1915 

Borsodi Szénbá-
nyák Rt 

(A MÁK társasága) 
bányavasút 

Sajószentpéter II. akna (Újakna, Újtelep) önálló, felsővezetékes, 
villamos-vontatású, keskenynyomtávú bányavasút építése. 
Nem azonos a Sajószentpéter- Kondó (Harica) vasúttal! 

1920 
Sajókondói Kő-

szénbánya Rt bányavasút 
Keskenynyomközű 760 mm-es vasút építése kezdődik a Harica 
patak és a Nyögő patak völgyeiben, egészen Sajószentpéterig. A 

vasút Kondó - haricai vidékén több leágazás lesz a bányák felé. 

1923 
Miskolcvidéki 

Kőszénbánya Rt bányavasút 

Sajólászlófalva, Gyula-táró 1,2 - 1,3 km-es 760 mm-es gőzüzemű 
vasút építése. Becsatlakozik a Sajószentpéter- Kondó (Harica) 
vasúthoz a sajószentpéteri– parasznyai – varbói thgi. közút 3,8–3,9 

km szakaszának keresztezésénél. 4 
1924.-

26 

Sajókondói Kő-
szénbánya Rt bányavasút Gazdasági visszaesés, bányászati csődök, bányabezárások. 

A már megépült vasút ilyen módon nem gazdaságos! 

1926 

Borsodi Szénbá-
nyák Rt 

(A MÁK társasága) 
bányavasút 

Miskolcvidéki Kőszénbánya Rt sajólászlófalvai Gyula-tárója és a 
760mm –es gőzüzemű vasútja is a Borsodi Szénbányák Rt tulajdona 
lesz. 

1926 
Sajókondói Kő-

szénbánya Rt bányavasút 
A megépült vasutat a tulajdonos megszünteti, felszedeti, az anyagát 
eladja. A vasúti szállítások ellehetlenülése miatt a többi bánya is 
becsődöl  

 

1930-tól aztán újra megindulnak a szénbányászati események, bár addig is voltak ter-

mészetesen, de a korábban leírt válság sokaknak elvette a kedvét, de a pénzét, tőkéjét is… 

A lényeg, hogy szén addig is kellet, de a térségi bányák vasút nélkül nem igazán boldogulhat-

tak. A közúti, fogatos szénszállítás gyenge dolog volt. Főleg azokkal a nagy szénbányavállala-

tokkal szemben, akiknek volt vasútjuk (Borsodi Szénbányák Rt, sajószentpéteri bányái), kö-
                                                           

1
 Kimi Raikkönen 

2
 A fellelt iratokon megjelölt tulajdonos, vagy engedélykérő alapján.  

3
 A fellelt engedélyekben szereplő megnevezések szerint. 

4
 Miskolc város 1925. szeptember 23-án tartott évnegyedes rendes közgyűlésének jegyző könyvi kivonata. 481–

kgy. 12352–ai. 1925. szám. A miskolci m. kir. államépitészeti hivatal beterjesztése a vármegye alispánjának a 

Miskolcvidéki Kőszénbánya Rt vasútépítési kérelméről és területek átadásáról. Borsod, Gömör és Kishont vár-

megyék Hivatalos Lapja, 1925 (24. évfolyam, 1-29. szám)1925-10-22 / 23. szám 
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télpályájuk, mint az Alacskai Kőszénbánya és Villamossági Részvénytársaságnak.
5
 Ennek 

révén e bányatársaságokat a válság megviselte, de nem tette tönkre. 

Az 1930-as évek elején érkezünk el tehát ismét azokhoz az eseményekhez, ami a bá-
nyavasút újbóli megépítését szükségessé teszik. Először ennek szénbányászati vonatkozásai-

ról is írnunk kell. 

Ez a szénbányászati tevékenység most már egy sokkal nagyobb lesz, mint a korábbi volt és 
majd az igazi kiteljesedése az 1945 utáni időkben jön el. Ekkortól majd már, mint a 
sajószentpéteri szénbányászat részeként. De ez még ekkor csak a jövő… 

A kondói területhez tartozott az úgynevezett Ludna puszta,
6
 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 kell keres-

nünk, attól nyugati irányban.  

 

 

 

A Kondó kataszteri térképen bejelöltük Ludna puszta területét, ami gyakorlatilag a  
kondói teljes kataszternek, több mint a fele

7
 

 

 

 

 

                                                           
5
 Nekik ráadásul még iparvágányuk is volt Sajószentpéterre) 

6
 Iratokon, emlékezésekben, hírekben Harica, Ludna puszta össze-vissza szerepelnek… 

7
 Habsburg Birodalom - Kataszteri térképek (XIX. század) 
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Kondó kataszteri térkép és a vele szinkronizált domborzati viszonyok8
 

 

Az országban a korábbi pénzügyi, gazdasági válság lecsengett, persze jó sok nyomo-

rúságot eredményezett és hagyott is hátra! A szénre azonban egyre nagyobb szükség lett, hi-

szen a gazdasági életnek, mint energiaforrás ez volt az alapja. A gyárak, üzemek egyrészt 
saját energia-központjaikban állítottak elő gőzt, de nem ritkán villamos energiát is. Ezeken túl 
ekkor már korszerű, jó hatásfokú térségi villamos erőművek is felépültek, amelyek több száz 
kilométeres, nagyfeszültségű hálózataik révén lakossági ellátást is végeztek. Ilyen volt e tér-

ségben a barcikai villamos erőmű, amely a MÁK RT, így a Borsodi Szénbányák Rt tulajdona, 

és a sajószentpéteri bányáik egyik nagy szénfelhasználója is egyben. A másik erőmű Kuri-

tyánban volt, ez főleg a rudabányai térségre és a vasércbánya felé termelt villamos energiát. 

A egyszerűen használható villamos energia hamar népszerű lett. Rohamléptekben 
kezdődött a községek, települések villamosítása.  

A termelők szintén a villamos energiára álltak át fokozatosan, mert jó hatásfokkal, a korábbi 
helyben előállított szénből – gőz megoldással szemben olcsóbban és egyszerűbben lehetett 
vele dolgozni. Csak példaként említjük a valamikori világhírű hazai malomipart, amely még a 
tengerentúlra is számottevően termelt, ők is a korábbi „gőzmalom” rendszert, fokozatosan 

felváltották villamos berendezésekre.  

A MÁV a hazai széntermelésnek nagyjából 20… 25 %-át fogyasztotta el. Itt is említenünk kell 
egy igen jó, korszakot megelőző meglátást. Ráadásul mindezt Kandó Kálmán tette meg már a 
XX. század elején. A MÁV elaprózott, kis hatásfokú, mozdonyonkénti gőzfejlesztése helyett 

ajánlotta a jó hatásfokú villamos erőművekben előállítható elektromos energiát, majd ennek 

vasúti vontatásra való alkalmazását. Meg is csinálta mindezt Olaszországban, Svájcban, 
Franciaországban, sajnos itthon csak vontatottan, nagy időkieséssel… Mindez azért is érde-

kes számunkra, mert Kandó Kálmán és társai a szomszédos Alacskán, megalapították az 
Alacskai Kőszénbánya és Villamossági Részvénytársaságot. Bányát nyitottak és művelték és 
Berentén létrehozták a barnaszén lepárló üzemüket is az Imperiál Vegyészeti Gyárral közö-
sen. Olajokat, kátrányt és egyéb vegyi anyagokat nyertek ki a barnaszénből. Egyedül a kok-

szosításuk nem lett eredményes, mert a barnaszén-koksz elporladt.  

                                                           
8
 Habsburg Birodalom - Kataszteri térképek (XIX. század) 
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A Kondó kataszteri térkép, „Babos”, a Sándor bányai terület9
 

 

Viszont még vízierőművet is terveztettek a Sajóra, Berente és Sajószentpéter közé. Minde-

zeknek kiteljesedését Kandó korai halála, és utána egy német cég piaci áskálódása és évekig 
tartó per vetett véget, ami tönkretette ezeket az érintett cégeket…10

 

Aztán 1938-tól majd elkezdődik a különféle területek visszatérése hazánkhoz, Felvi-

dék, majd nem sokkal később, Kárpátalja, Észak Erdély, Délvidék, ami újabb szénpiacokat 
eredményez, mivel ott nincsenek igazán szénbányák az ellátást viszont biztosítani kell. Meg-

kezdődik majd a fegyverkezési program is, ami újabb igényeket támaszt a szénbányászattal 
szemben… 

 
Palánt és Malomdomb, a Palántvölgyi (Szén és Kátrányipari Kft, majd Déry Attila) és  

Malomdűlő (Bolváry Andor bányák helye 

 

                                                           
9
 Sándor Kőszénbánya Vállalat, Auslander és Társai (Auslander Bernát, Klein Lipót), Babos dűlő, Sándor bánya-

telek. Habsburg Birodalom - Kataszteri térképek (XIX. század) 
10

 Rónaföldi Zoltán: Kandó Kálmán és a borsodi szénbányászat, valamint az Imperiál ügy (Magyar Elektronikus 
Könyvtár)  
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Itt Kondón, 1938-ban – a nagymennyiségű szénre való tekintettel - megalakították a 
Ludnavölgyi Kőszénbánya Vállalat Kft-t, amely lejtősaknát épített. Ebben Rosinger Andor 

(András?), Bacsinszki Sándor és Herczeg Jenő jeleskedtek.  

Ugyanebben a környezetben van a Sajóvölgyi Kőszénbánya Rt, Waldmann József, Moskovics 
János, Auslander Bernát tulajdonlásával. 

A korábbi Sajókondói Kőszénbánya Rt tönkremenetele nem kedvetlenítette el teljesen a 
Bolváry családot se.  Ők bizonyos szinten, kis bányákkal, folyamatosan próbálkoztak. Később 
aztán már nagyobbakkal is. 

A Szén és Kátrányipari Kft is bányászkodik itt, – az ő nevükhöz kapcsolódik a vasút újjáépí-
tésének első felelt irata –, majd később Déry Attila folytatja a bányászkodásukat. 

Aztán a bányászati – pénzügyi érdekek is találkoznak valamilyen szinten, ismét. 

A Ludnavölgyi Kőszénbánya Kft és Bolváryék bánya összevonása, amely szerint a területeiket 

összekapcsolták a Bolváryék,11
 Éva (Cseres) aknájával, így a megye egyik legnagyobb bányá-

ja jött létre. Az így kialakított Harica bánya a megye egyik legtöbb szenet adó vállalkozása 
lett. 1939 és 1945 között több mint 400 000 tonna szenet termeltek itt.  

 
Kis és Nagy Balázs, a Balázs völgyi bánya területei 

 

Később ez lesz a Harica lejtősakna. 

1943. évi szénár kimutatás szerint a következő bányák működtek Kondó környezetében, ame-

lyek szénszállítása a külszíni bányavasút üzemét érintette. 

 

Bánya 
Aknaszén 

Rostált  
aknaszén 

Darabos-  

és kockaszén 

pengő/tonna 

Balázsvölgyi Kőszénbánya Vállalat (Szőke Gyula és Társa) Kondó    

Eperjesaljai Kőszénbánya Vállalat (Humenay László) Sajólászlófalva    

Kondói Kőszénbánya Kondó 2,36  2,67 

                                                           
11

 Ekkor már Bolváry Tibor a családból az, aki az itteni bányászatukat felügyeli. 
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Ludnavölgyi Kőszénbánya Kondó   2,67 

Sajóbábonyi Kőszénbánya Sajólászlófalva   2,61 

Sajóvölgyi Szénbánya Vállalat (Waldmann és Moskovics) Kondó   2,51 

Szén- és Kátrányipar Kft. Barnaszén bányája Sajókondó-Miklós-táró12    

 

 

 

 

Kondói bányászok  
1940. körül13

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kondói bánya, 1940. 
június 12. A képen bal  
oldalt Jakab Ferenc

14
  

 

Annak ellenére, hogy a Szén és Kátrányipari Kft 
szorgalmazza a kezdetekben a vasutat leginkább, mégis a 
Ludnavölgyi Kőszénbánya Kft bányavállalkozás lesz, 

aztán amely ismét felépíti – az egyszer már lebontott – 

külszíni bányavasutat, mert más lehetősége, nincs! Van-

nak viszont a térségben olyan bányák, amelyeknek érde-

ke szintén ez és vélhetően erősen támogatják a beruhá-
zást. A vasúton aztán majd szállítási díj fejében az ő sze-

nüket is viszik Sajószentpéterre. 

 

A vasút történetének második szakasza az újra felépítésével folytatódik. Ezt 1945 vé-
géig követjük végig e fejezetben. 

 

A vasút „újjáépítésének ötlete” azonban már korábban, az 1930-as évek elején meg-

fogalmazódott és ennek nyoma is van! Amint arról már írtunk, nem minden bánya zárt be, de 
akik működtek, azok szenvedtek a szén elszállításánál az ismételten csak „fogatos” módsze-

rektől… Akkor a közúti, gépi szállítás elenyészően csekély volt. Ez a szén eladását és a ter-

melés gazdaságos nagyságát is erősen hátráltatta. 

 Ahogy a bányatársaságok újra munkába fogtak Kondó környezetében egyértelmű lett a 
vasút szükségessége.  

                                                           
12

 Kondó, Sajókondó ugyanaz a település. 
13

 12898359_10206174170133526_7077174203936340390_o kondó harica bányászok 1940 körül Kocsis Pál 
fényképe 
14

 Geregur Alexandra fényképe. 206889362_4596961060323509_2669159251203244796_n Geregur Alexandra 

(dédunoka) 19400612 kondó bánya Jakab Ferenc 
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1930 környékén már ismét működik Bolváry Andor bányája a Balázs II. bánya a Malom-

dűlőben. Ez azonban 1931-től az Imperial Rt berentei gyárának tulajdona. (Szén és Kátrány-

ipari Kft) 

A Szén és Kátrányipari Kft tulajdonolja ezen kívül a Miklós tárót is, amelyet ők nyitnak.  

1934-ben dolgozik már a Sajóvölgyi Kőszénbánya Kft, József bányája is, Waldmann József, 
Moskovics János, Auslander Bernát a tulajdonosok, Koós Béla15

 az üzemvezető mérnök.   

A Szén- és Kátrányipar Kft (Kondó) engedélyezési eljárást kezdeményez 1934-1935-ben a 

Kondó – Sajószentpéter iparvasút újraépítésére és újranyitására. (M. kir. Kereskedelem és 
Közlekedési Minisztérium) 

 

„ Előmunkálati engedélyek. 

A m. kir. kereskedelem- és közlekedésügyi miniszter, folyó évi október hó 27-én 
ad.57.069/1935. IV. szám alatt kelt rendeletével a Szén- és Kátrányipar kft. budapesti bejegy-

zett cégnek a Kondó és Sajószentpéter között vezetendő keskeny nyomtávú, saját használatú, 
gőzüzemű iparvasút vonalra az előmunkálati engedélyt egy évre megadta.”16

 

 

1935-ben Egyed András, Balázs-völgyi bánya megnyitása is megtörténik.  

A Kondó – Sajószentpéter bánya- és iparvasút újraépítésének előkészületei megtörténnek a 
térségi bányák valamilyen szintű összefogásában. Csak feltételezés, hogy a korábban felsorolt 
bányák és tulajdonosaik ebben nagy szerepet vállaltak és ezen túl a költségeket és az építés 
megvalósítását is felvállalták. Ők Bolváry Andor, Waldmann József, Moskovics János, 
Auslander Bernát, Egyed András, a Szén- és Kátrányipari Kft – vélhetően Szalai Béla – és 
még sokan mások is.  

Az igazi előrelépést az 1936-os év hozza el. 

A Bolváry család itteni nyomdokain haladva, Bolváry Tibor, dr. Sichermann Sándorral17
 és 

Szalai Bélával18
 1936-ban megalakította a Kondói Kőszénbánya Bolváry és Társa Vállalatot, 

melyben Bolváry Tibor a műszaki igazgató.  

A Balázs II. bánya (Szén és Kátrányipari Kft) bezárásáról, vagy szüneteltetéséről is van hí-
rünk 1936-ból. 

                                                           
15

 Koós Béla üzemvezető mérnök. Született 1889-ben Túrkevén. Selmecbányán végezte a bányászati főiskolát, 
ahol bányamérnöki oklevelet szerzett. 1913 – 19-ig gyakornok, segédmérnök, majd üzemvezető mérnök az 
aknaszlatinai m. kir. főbányahivatalnál. Később üzemvezető mérnök a Szendrői Lipták bányánál. Majd a 

bánvídéki kőszénbánya vállaltnál Bánfalván üzemvezető mérnök. 1936-tól a Sajóvölgyi Kőszénbánya vállalat 
kft. és a diósgyőri Marion szénbánya kondói üzemének vezetője. 
16

 Közgazdasági Értesítő, 1935. július-december (30. évfolyam, 27-52. szám)1935-12-07 / 49. szám 
17

 Jó nevű és tehetős sajószentpéteri ügyvéd, kiterjedt klientúrával. 
18

 Gépészmérnök, a sajószentpéteri szénbányászat egyik kiemelkedő személyisége. Tanárának, Kandó Kálmán-

nak felkérésére, részt vesz az Alacskai Kőszénbánya és Villamossági Rt (Kandó érdekeltség) alacskai bányájá-
nak és a berentei szénlepárló művének a létesítéseiben és munkáiban. Később is a térségi bányák, majd az ipar-

vasút egyik vezetője.  
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A vasút újraindításában természetesen a völgyben levő egyéb szénbányák is érdekeltek, így a 
sajólászlófalviak is. 

1937-ben Sajóbábonyi Kőszénbánya Kft megszerezte a „Barna” nevű bányatelket, az Aszalós 
és a Sáfrányos dűlőkben. Így aztán bányát nyitottak Sajólászlófalván. 

 

Vélhetően ekkor már a vasút újralétesítése folyik. 

A Sajószentpéter – Kondó külszíni bányavasút újjáépítéséhez adalék 1937 májusából, az elő-
munkálati engedély meghosszabbítására. Ez azt jelenti, hogy ekkorra nem épült meg még 
vasút, de az is lehet, hogy csak a használatbavételi engedélyeztetése hiányzott. 

 

„ A KERESKEDELEMÜGYI ÉS KÖZLEKEDÉSÜGYI M. KIR. MINISZTÉRIUM HI-

VATALOS KÖZLEMÉNYEI  
Előmunkálati engedély.  

A magyar királyi kereskedelem- és közlekedésügyi miniszter, folyó évi május hó 10-én 17.582| 
1937. V. sz. a. kelt rendeletével a Szén- és Kátrányipar k. f. t.-nak a Kondó és Sajószentpéter 
között vezetendő keskeny nyomtávú sajáthasználatú gőzüzemű iparvasút vonalra az előmun-

kálati engedélyt egy évre meghosszabbította.”19
 

 

A Sajószentpéterhez igen közeli, új szénbánya a Ferenc Szénbánya Kft. Ezt a bányát az 1937. 
március 23-án kelt társasági szerződés hívta életre. A társaság a Harica patak jobb partján, az 
úgynevezett Vakur és Szénégető dűlőkben lévő terület szénjogát vásárolta Röllinger Ernő, 
Kaller Sámuel, Nagy Ernő és Klein Sándor és szerződést kötöttek a terület birtokosaival, 
Dudra Ágostonnal és Gyenes Jánossal. Ők is érdekeltek lehettek a bányavasútban. 

 

Korábban azt gondoltuk, hogy a bánya- és iparvasút második élete csak 1938-ban indult. En-

nek ellentmond egy balesetről szóló hír, amely szerint viszont az újjáépítés befejezését és az 
üzembe helyezést egy évvel korábbra kell tennünk, valamikor 1937-re! 

 

 „ – Elütötte az iparvasút a bányamunkást.  

 Nagy István sajószentpéteri bányamunkás a bánya iparvasútjának sínei között munká-
ból hazafelé tartott. Nem vette észre, hogy mögötte közeledik az iparvasút szerelvénye. A vo-

nat elütötte a szerencsétlen embert. A kerekek mindkét lábát összeroncsolták. Eszméletlenül 
szállították a miskolci kórházba, ahol lábát levágták.–”20

 

 

Tehát a gőzüzemű vasút 1937 decemberében már javában üzemelt. 

                                                           
19

 Vasúti és Közlekedési Közlöny, 68. évf. (1937)1937-05-20 / 40. szám 
20

 Friss Ujság, 1937. december (42. évfolyam, 273-297. szám)1937-12-04 / 276. szám 
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A vasút az új kiteljesedést 1938-ban éri el, amikor a Ludnavölgyi Kőszénbánya Vállalat Kft 
(Rosinger András, Herczeg Jenő) lejtősakna mélyítését kezdi meg Kondón. Később ez a 
Harica lejtőskna, majd e területet összekapcsolták a Bolváryék, Éva (Cseres) aknájával. Így a 
megye egyik legnagyobb bányája jött létre. 

Innentől majd az ipar- és bányavasút is a „Ludnavölgyi” nevet viseli majd 

1938-ban Sajólászlófalván újabb bányát nyit a Bükkaljai Lusztig és Grosz Kft (Lusztig László, 
Grosz Lajos). 

1939, Sajólászlófalva, a Sajóvölgyi Erzsébet Kőszénbánya és Kereskedelmi Kft (Vitéz Árpád, 
Szűcs Miklós, Humenay László) az „Erzsébet” bányatelekre jogokat szerzett. Bánya nyílt, 
amely a háború alatt végi működött. 

Látható tehát, hogy a vasutat „éltető” bányák száma egyre nő, ezért annak jelentősége is fo-

lyamatosan egyre nagyobb. 

 

 Tehát 1937-ben már bizonyosan ismét üzemel Sajószentpéterig, a keskeny nyomtávú, 
gőzüzemű iparvasút, amelyet az előző nyomvonalon és alépítményen újraépítettek. Ezt azért 
állítjuk, mert a „komolyabb” vízátereszeket, beton hidakat nem rombolták le, ezeket újra 
hasznosították és némelyikük a mai napig is áll részben, vagy egészben. Megmaradt az alé-
pítmény is és ezt szintén fel lehetett használni javítással, újra igazítással. Mindezek jelentős 
költségmegtakarításokat hozhattak és vélhetően nem kellett új területek kisajátításával és 
egyebekkel terhelni az ügyeket.  

Ilyen módon alakult ki végül a Sajószentpéter – Harica bányavasút, amely aztán az egyéb 
környékbeli bányák szenét is ismét szállította. 

 

 Egy külön fejezetben írjuk meg az itteni mozdonyállomány akkori dolgait, mert ez elég 
terjedelmes és ugyanakkor érdekes is. Alapvetően „gőzmozdony” vasút, amelynek fővonala 
760 mm nyomtávolságú, de a „rászállító” vonalrészek, a bányavasutak között 600 mm nyom-

távolság is van. 

Sajószentpéteren állomása volt a vonalnak. Végállomás lévén állomásépülettel (jegypénztár-

ral, forgalmi irodával) rendelkezett. A végállomás épülete még ma is megvan, bár átalakítot-

ták és nem az eredeti funkcióját tölti be. Ez a Varbó felé vezető út mellett volt – és 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 ön-

tötték át, és itt volt a kisvasút egyik „depó"-ja is. 

Egy rekonstruált képet is közreadunk, ami ezt megmutatja. 

A rekonstruált képnek egyetlen hibája, hogy az „Újbányai vonal” azonosnak van feltüntetve 
a kondói – haricai vonallal. Ez nem volt így (korábbi térképvázlat!), azzal párhuzamosan és 
önállóan vezetett! 
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A képen jól látható a sajószentpéteri bányák Alfréd aknai rakodója, ahova az alacskai vona-

luk és az újtelepi vasútvonal is bevezetett. Ők is itt rakodták át a szenet a normál nyomtávú 

MÁV iparvágányon a vagonokba. 

Ettől jobbra látszik a MÁV iparvágány mellett a haricai kisvasút állomása, átrakója és rende-

zője, akik szintén ugyanerre a MÁV iparvágányra szállítottak rá. 

A műholdas képeken jól látszik az út szélén a sötétzöld sáv, ami a kisvasút valamikori töltése 
volt! 

 

 

 

 

A Sajószentpéter II. akna melletti vasúti  
híd maradványa. 
A műhold képen a valamikori vasúti 
töltés  sötétebb színe jól kivehető21

 

 

A vasút, amint azt már említettük, Sajó-
szentpéter irányából a Radostyán – Parasz-

nyai közút jobb oldalán haladt, az erre kiépí-
tett töltésen és műtárgyakon és Kondó kö-
zség előtt fordult be a Harica patak völgyé-
be. 

                                                           
21

 Google Earth 
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A Sajószentpéterről kivezető út jobb  
oldalán a vasúti  töltés maradványa,  

az út bukkanója előtt az újaknai 
 (II. akna) elágazás, mögötte a vasút  

egyik hídja22
 

 

 

 

A Sajószentpéter II. akna melletti  
vasúti híd maradványa23

 

 

Szalai Béla24
 gépészmérnök 1937-től a kondói 

kőszénbánya felelős műszaki vezetője, majd 1940-

től a Kondó–Sajószentpéter közötti – négy község 
közforgalmát is ellátó –, keskeny nyomtávú bányavasút üzemét is irányítja. Ő korábban az 
alacskai és berentei, Kandó-féle szénbánya-szénlepárló érdekeltség egyik kiváló irányítója. 
Annak egy német vegyigyár „indíttatású” tönkretétele és csődje után a kondói bányaterületen 

helyezkedik el.
25

 

                                                           
22

 Rónaföldi archív 
23

 Rónaföldi archív 
24

 Szalai Béla gépészmérnök a Sajószentpéteri és környéki szénbányászat egyik jeles személyisége. Mezőtúron 

született. Még műegyetemi tanulmányai idején vonta be professzora, Kandó Kálmán, a borsodi szenek lepárlásá-
nak kísérleteibe. Már 1924-ben, Alacskán, ő a Kandó féle szénbánya egyik gépészeti vezetője, a függőleges akna 
gépészeti felszerelését és a kötélpálya építését is ő irányítja. A berentei kísérleti lepárló építését is vezette. Egy 

ideig az akna és a szénlepárló üzem nyersanyagát biztosító kondói Miklós-táró gépészeti üzemvezetői teendőit is 
ellátta. Az 1930-as évek közepén eredményesen vezette be a kötőanyaggal való brikettgyártást is. 1937-től a 
kondói kőszénbánya felelős műszaki vezetője, majd 1940-től a Kondó–Sajószentpéter közötti négy község köz-

forgalmát is ellátó, keskeny nyomközű bányavasút üzemét irányítja. 1945-öt követően Sajószentpéter környéké-
nek, a Sajó jobb parti bányák üzembehelyezését vezeti. A bányák államosítása után a Kondó–Sajószentpéter, 
valamint a Barcika–Herbolya közötti bányavasút üzemvezetője. Az akkori Szénbányászati Minisztérium megbí-
zására, szakértőként a kisgyón–balinkai bányavasút forgalmi rendszerének kialakításában is közreműködik. 
1954-ben, a berentei központi osztályozó próbaüzemeltetéséhez helyezik át. 1956 elejétől pedig a Borsodi Szén-

bányászati Tröszt, szállító- és karbantartó üzemének gépészeti vezetője, az 1958-ban történt nyugdíjba vonulásá-
ig. Nyugdíjasként sem szakad el a szénbányászattól. Vállalja a berentei központi osztályozóra szállító kötélpá-
lyák oszlopai korrózióvédelmének megszervezését, és ehhez megfelelő technológiai szakcsoport kialakítását, 
melyet gyakorlatilag haláláig irányít. 
25

 Rónaföldi Zoltán: Kandó Kálmán és a borsodi szénbányászat, valamint az „Imperiál ügy” (Magyar Elektroni-

kus könyvtár) 
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Kondó, „Százhét” oldal,

26
 az út baloldalán a bányavasút 

 

Ismét táblázatosan összefoglaljuk a főbb bányászati eseményeket. 

 

Év Hely Téma, történés27 

1930 

Kondó, Sajó-
lászlófalva, 

Sajószentpéter 

Bolváry Andor bányája a Balázs II. a Malom-dűlőben. 1931-től az Imperial tulajdona.  
1931 Balázs II. és Miklós tárók (Szén és Kátrányipari Kft) nyitása.  

1934 

Sajóvölgyi Kőszénbánya Kft, József bánya nyitása. (Waldmann József, Moskovics János, Auslander Bernát). 
Koós Béla üzemvezető mérnök.28  

A Szén- és Kátrányipar Kft (Kondó) engedélyezési eljárást kezdeményez a Kondó-Sajószentpéter iparvasút 
újraépítésére és újranyitására. (M. kir. Kereskedelem és Közlekedési Minisztérium) 

1935 

Egyed András, Balázs-völgyi bánya megnyitása.  
A Szén- és Kátrányipar Kft (Kondó) engedélyt kap a Kondó-Sajószentpéter iparvasút újraépítésére és újranyitásá-
ra. (M. kir. Kereskedelem és Közlekedési Minisztérium) 
A Kondó-Sajószentpéter bánya- és iparvasút újraépítésének előkészületei megtörténnek a térségi bányák valami-

lyen szintű összefogásában. 

1936 

Balázs II. bánya (Szén és Kátrányipari Kft) bezárása.  
A Bolváry család itteni nyomdokain haladva, Bolváry Tibor, dr. Sichermann Sándorral és Szalai Bélával 1936-

ban megalakította a Kondói Kőszénbánya Bolváry és Társa Vállalatot, melyben Bolváry Tibor a műszaki igazga-
tó. 

1937 

A Szén- és Kátrányipar Kft (Kondó) engedélyezési okiratát egy évvel meghosszabbítják a Kondó-Sajószentpéter 
iparvasút újraépítésére és újranyitására. (M. kir. Kereskedelem- és Közlekedésügyi miniszter) 
Sajóbábonyi Kőszénbánya Kft megszerezte a „Barna” nevű bányatelket, az Aszalós és a Sáfrányos dűlőkben. Így 
aztán bányát nyitottak Sajólászlófalván. 
Sajószentpéterhez közeli, új szénbánya a Ferenc Szénbánya Kft. Ezt a bányát az 1937. március 23-án kelt társa-

sági szerződés hívta életre. A társaság a Harica patak jobb partján, az úgynevezett Vakur és Szénégető dűlőkben 
lévő terület szénjogát vásárolta Röllinger Ernő, Kaller Sámuel, Nagy Ernő és Klein Sándor. 
Az év során a Kondó-Sajószentpéter bánya- és iparvasút már üzemel. (Baleseti hírből következtetve!) 

1938 

Egyed András, Balázs-völgyi bánya megszűnése.  
Ludnavölgyi Kőszénbánya Vállalat Kft (Rósinger András, Herczeg Jenő, Bacsinszky Sándor) lejtősakna mélyíté-
se. Később ez a Harica lejtőskna, majd a területet összekapcsolták a Bolváryék Éva (Cseres) aknájával. Így a 
megye egyik legnagyobb bányája jött létre.  
1938-ban Sajólászlófalván újabb bányát nyit a Bükkaljai Lusztig és Grosz Kft (Lusztig László, Grosz Lajos). 

1939 Sajólászlófalva, a Sajóvölgyi Erzsébet Kőszénbánya és Kereskedelmi Kft (Vitéz Árpád, Szűcs Miklós, Humenay 

                                                           
26

 12473689_10206146857490727_2186344879844101132_o kondó százhét. Iratokon „Százhét”, de „Szászhét” 
is… Ezt a nevet a kataszteri térképeken (XIX. század nem találtam. 
27

 Rónaföldi Zoltán: Kronológia. A borsodi és ózdvidéki szénbányászat fontosabb évszámai, eseményei  
https://mek.oszk.hu/12200/12230/ 
28

 Koós Béla üzemvezető mérnök. Született 1889-ben Túrkevén. Selmecbányán végezte a bányászati főiskolát, 
ahol bányamérnöki oklevelet szerzett. 1913 – 19-ig gyakornok, segédmérnök, majd üzemvezető mérnök az 
aknaszlatinai m. kir. főbányahivatalnál. Később üzemvezető mérnök a Szendrői Lipták bányánál.. Majd a 
bánvídéki kőszénbánya vállaltnál Bánfalván üzemvezető mérnök. 1936-tól a Sajóvölgyi Kőszénbánya vállalat 
kft. és a diósgyőri Marion szénbánya kondói üzemének vezetője. 

https://mek.oszk.hu/12200/12230/
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László) az „Erzsébet” bányatelekre jogokat szerzett. Bánya nyílt, amely a háború alatt végi működött. 

1940 
Sándor Kőszénbánya Vállalat, Auslander és Társai (Auslander Bernát, Klein Lipót), Babos dűlő, Sándor bányate-

lek.  

1942 
Sándor Kőszénbánya Vállalt, Auslander és Társai (Auslander Bernát, Klein Lipót), a Sándor bányatelken nyitja a 
Sándor bányáját.  

1943 

Déry Attila, Palántvölgyi Kőszénbánya Kft. bányanyitás. (A sajószentpéteri üveggyár ellátására, amely MÁK 
érdekeltség volt).  

Kondói Kőszénbánya Bolváry és Társai bányája. (Bolváry Tibor, Szalai Béla, Siehermann Sándor)  
Szén- és Kátrányipar Kft. bányája Miklós-táró üzemel 
Balázsvölgyi Kőszénbánya Vállalat (Szőke Gyula és Társa) üzemel 

1944 

Ludnavölgyi Kőszénbánya Vállalat Kft (Rósinger András, Bacsinszky Sándor) hadiüzemi besorolású. 
Kondói Kőszénbánya Bolváry és Társai bányája. (Bolváry Tibor, Szalai Béla, Siehermann Sándor). 1944-ben 

hadiüzemi besorolású. 
Sajóvölgyi Kőszénbánya Kft, József bánya (Waldmann József, Moskovics János, Auslander Bernát) 1944-ben 

hadiüzemi besorolású. 

1945 

Sajóvölgyi Kőszénbánya Rt, József bánya bezárása.  
Ludnavölgyi Kőszénbánya Vállalat Kft, Harica, Éva, Cseres aknák. bezárnak.  
Sándor Kőszénbánya Vállalat, Auslander és Társai (Auslander Bernát, Klein Lipót), Sándor bányáját. Bakos 
lejtősaknának nevezik át.  
Kondói Kőszénbánya Bolváry és Társai bányája. (Bolváry Tibor, Szalai Béla, Siehermann Sándor). Ez időtől 
kezdve Szalai Béla a bánya vezetője.  

 

A fennmaradt iratokból a vasút tulajdonlási kérdéseire is választ kapunk. 

Dátum Tulajdonos (ok)29 Minősítés Hivatkozási irat30 

1937 

Kondói Kőszénbánya 
Bolváry és Társa Válla-

lat 

bányavasút 
Ez csak feltételezés a vasút tulajdonosára nézve! A Ludna pusztai szén-

készletek kinyeréséhez vasút kell. Az előző nyomvonalon és alépítmé-
nyen újra épült a Sajószentpéter – Kondó bányavasút. 

1938 
Ludnavölgyi Kőszén-

bánya Kft 
bányavsút, 
iparvasút 

Sajószentpéter- Haricavölgyi gőzüzemű, 760 mm, keskenynyomtávú, 
iparvasút. 

1940 
Kondói Kőszénbánya 

Bolvári és Tsa Kft 
bányavasút, 

iparvasút 
Sajószentpéter- Haricavölgyi gőzüzemű, 760 mm, keskenynyomtávú, 

iparvasút. (69892/ /1940. KKM) 

1942 Bajainé31 és Tsa Kkt32 
bányavasút, 

iparvasút 
Sajószentpéter- Haricavölgyi gőzüzemű, 760 mm, keskenynyomtávú, 

iparvasút. (118502/1942. KKM.) 

1943 Bajainé és Tsa Kkt bányavasút, 
iparvasút 

Sajószentpéter- Haricavölgyi gőzüzemű, 760 mm, keskenynyomtávú, 
iparvasút. (164.415/1943. KKM. bővítési engedély) 

 

 

 

 

Új szakasz nyitása a haricai vasúton33
 

 

A fényképről, már amennyi a moz-

donyból látható, én a Smoschewer, 

604/1917. gyári számú, 760 mm nyom-

távú mozdonyát vélem felismerni. A 

következő fejezetben részletesen lesz 

                                                           
29

 A fellelt iratokon megjelölt tulajdonos, vagy engedélykérő adatai alapján.  
30

 A fellelt engedélyekben szereplő megnevezések szerint. 
31

 A későbbiekben majd ismertetjük a társasággal kapcsolatos dolgokat. 
32

 A közkereseti társaság, röviden kkt. olyan gazdasági társasági forma, amelyben a tagok arra vállalnak kötele-

zettséget, hogy korlátlan és egyetemleges felelősségük mellett közösen gazdálkodnak, és az ehhez szükséges 
vagyont a társaság rendelkezésére bocsátják. A kkt. rendszerint családi vagy kisvállalkozásokra jellemző vállal-

kozási forma.  
33

 12898274_10206174265855919_5235670522979145275_o haricai vasút egy szakaszának megnyitása Várady 
József, Kocsis Pál 
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róla szó. Egyértelmű viszont, hogy a mozdony 1937. augusztusban került a vasúthoz, tehát a 
kép ekkor, vagy ez után készülhetett! 

Radostyán, amint azt már az előzőekben írtuk, a diós-

győri vasgyári bányák érdekeltségébe tartozott és oda a másik, 

de 1000 mm nyomtávú, diósgyőri vasút vezetett. Az itt élők 
számára Miskolc megközelítése a diósgyőri bányavasút sze-

mélyszállításával volt elérhető, évtizedekig!  

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 megál-

lóhely - és egyben kitérő volt - „Százhét (Szászhét?) elneve-

zéssel, ahol a Radostyániak fel- és leszállhattak.  

Állomásépület nem volt, csupán a Kondó községbe bevezető út jobb oldalán „váróteremnek” 

kinevezett, kb. 2-3 m
2
-es bódé. Így, ebben a vonatkozásban Sajószentpéter könnyen elérhető 

volt, ami akkor járási székhely és jól ellátott település, mind a bányák, mind az üveggyár mi-

att… 

 A vasút története szorosan összefügg a kondói térség, de az ország szénbányászatával 
is. Térjünk ki erre is néhány gondolat erejéig! Annál is inkább, mivel sok döntés a szén felér-

tékelődését hozta, ami többlettermelést igényelt, nem is akármilyen mértékben, de voltak a 
termelést akadályozó tételek is! 

 

1938. év 

 

1938 folyamán az elszakított Felvidék egy része visszatért hazánkhoz.34
 A Felvidék 

részbeni visszacsatolásával bányáink visszakapták természetes fogyasztóterületük egy részét. 

                                                           
34

 Az első bécsi döntés közvetlen előzménye az Anschlussot követő német politika, aminek célja Csehszlovákia 
felbomlasztása volt. Hitler 1938 augusztusában felajánlotta a teljes északi revíziót Horthynak abban az esetben, 
ha Magyarország háborút provokál a csehszlovákokkal, ám ő ezt elutasította. Franciaország és Nagy-Britannia 

azzal kívánta elkerülni Csehszlovákia teljes feldarabolását, hogy elfogadták a nemzeti alapú határrevíziókat. 
Szeptember 29-én a négy nagyhatalom aláírta a müncheni egyezményt, amely a Szudétavidék németlakta terüle-

teit a Harmadik Birodalomnak juttatta, Galeazzo Ciano gróf (Benito Mussolini később kivégzett veje) javaslatára 
az a kitétel is bekerült, hogy Csehszlovákia a területi viták békés rendezése érdekében kezdjen tárgyalásokat a 
magyarokkal és a lengyelekkel is. A Kánya Kálmán és Jozef Tiso (Tisza József) közötti (magyar nyelven folyt!) 
tárgyalások azonban eredménytelenek maradtak, mivel Tiso a magyarlakta városokat nem akarta visszaadni, 
csak a falvakat. A felek ezért október végén kértek nemzetközi döntőbíráskodást, amiben Nagy-Britannia és 
Franciaország nem kívántak részt venni, így a döntést végül Németország és Olaszország hozta meg. Az első 
bécsi döntés a szlovák és a magyar fél által felkért két döntőbíró, Ribbentrop német és Ciano gróf olasz külügy-

miniszter 1938. november 2-án meghozott döntése volt, amelyet Bécsben, a Felső-Belvedere kastélyban hirdet-

ték ki. Az etnikai revíziót megvalósítva 11 927 km² (az utólagos kiigazításokkal 12 012 km²) Trianonban elcsa-

tolt területet juttatott vissza Magyarországnak, 869 ezer fős lakossággal, akik közül 752 ezer fő (86,5 %) volt 

magyar és 117 ezer más nemzetiségű. A döntésnek köszönhetően újra magyar lett Kassa, Rozsnyó, Ungvár, 
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Ez évben érte el a MÁK Rt, 1,5 millió mázsa széntermelés emelkedéssel, az addigi legna-

gyobb termelést. 

Az üzemi anyagok, különösen a bánya-

fa rendkívüli drágulása – bár a fa he-

lyettesítésére helyenként vas- és beton-

támaszokat is bevezettek – igen erősen 
éreztette hatását a termelési költségek 
növekedésében.  

Az adók és egyéb közterhek, személy-

zeti illetmények emelkedése mind fokozottabban terhelte a széntermelési költségeket. Az 

1933-ban bevezetett szénadó még mindig élt, bár akkor ideiglenesnek mondták!  Ez nemcsak, 

hogy nem követte a megszűnésben a boletta-adót,35
 hanem ellenkezőleg, adótételei a szén-

árakra károsan kiható mértékben hatottak.  

Példaként leírjuk, hogy az 1938. évi XX. t.-c.-ben
36

 szabályozott egyszeri beruházási hozzájá-
rulás (vagyonváltság) címén csak a MÁK Rt 27 245 459,20 pengő37

 befizetésre volt kötelezve, 
amit öt éven belül, 20 negyedévi részletben kellett megfizetni. (1 362 273.- pengő/negyedév) 

A villamosenergia termelés és eladás jó üzletnek bizonyult, ezért ezt az üzletágat a részvény-

társaság, mind a dunántúli, mind a borsodi területen szorgalmazta, fejlesztette. 

Az 1938. évi XXXVI. t.-c.
38

 bevezeti az ipari munkások részére a gyermeknevelési pót-

lék intézményét. Bizonyos mértékben és szinten, ezt korábban a MÁK Rt és a Borsodi Szénbá-
nyák Rt is már törvény nélkül is bevezette, alkalmazta. 

 

1939. év 

 

1939 tavaszán Kárpátalja területe39
 is visszatért a magyar állam fennhatósága alá.  

                                                                                                                                                                                     

Munkács, Beregszász, Rimaszombat, Érsekújvár, Komárom, Léva, Losonc és Fülek városa. A magyar honvéd-

ség november 5. és 10. között vonult be a csehszlovák hadsereg által kiürített területre, ahol mindenütt örömmel 
fogadták. Az új határokon túl 67 000 magyar maradt. November 13-án hirdették ki az 1938. évi XXXIV. tör-

vénycikket a Magyarországhoz visszacsatolt felvidéki területeknek az országgal való egyesítéséről.  
35

 A bolettát, vagy gabonajegyet a magyar kormány 1930-ban vezette be a nagy gazdasági világválság miatt 
súlyos helyzetbe került gabonatermelők helyzetének segítésére. A boletta, adófizetésre felhasználható szelvény 
volt, esetleges maradékát készpénzre lehetett váltani. A boletta bevezetésével 1930. július 1-jétől mázsánként 3 
pengőt, 1931. július 1-jétől 6 pengőt, 1932. július 1-jétől 4 pengőt, 1933. július 1-jétől ismét 3 pengőt kaptak a 
termelők a tőzsdei eladási ár fölött (A búza mázsánkénti ára ebben az időben 10 és 20 pengő között mozgott). A 

boletta ára 1931–32-ben és 1932–33-ban 10 pengő volt. A fentebb ismertetett árkiegészítésen felül a bolettából 
befolyó összeget elkülönített pénzügyi alapba helyezték és más forrásokkal kiegészítve a gazdák egyéb módon 
történő megsegítésére fordították. A bolettáról intézkedő 1930. évi XXII. törvénycikk hívta életre azt az alapot 
is, ami a támogatást finanszírozta. A bolettát 1934-ben megszüntették. 
36

 1938. évi XX. törvénycikk a honvédelem és a közgazdaság fejlesztéséről, egyes népjóléti beruházásokról s 

ezek költségeinek fedezéséről 
37

 2,56 milliárd mai forint. 
38

 1938. évi XXXVI. törvénycikk az iparban (kereskedelemben), valamint a bányászatban és a kohászatban al-

kalmazott munkások gyermeknevelési pótlékáról 
39

 Kárpátalja 1939-es visszafoglalása egy, a Magyar Királyi Honvédség által végrehajtott katonai akció volt 
1939. március 15–18. között, a függetlenségét március 15-én kikiáltó Kárpát-Ukrajna ellen. Ennek során a ma-
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Az évek óta fokozódó nemzetközi feszültség 1939. szeptember 1-én egy német-lengyel hábo-

rúval folytatódott, amit aztán francia és brit hadüzenet követett. Ezt tetézte, hogy a németek 
oldalán a szovjetek is betörtek Lengyelországba, – korábban megnemtámadási szerződést40

 

írtak alá a németekkel, – amelynek súlyos titkos záradékai is voltak. 

Körvonalazódik az újabb világháború!   

Hazánkban kormányintézkedések szabályozták az ipar anyaggazdálkodását, a közszükségleti 
cikkek árát és a gazdasági élet számos egyéb területét.  

A jelentős szénszükséglet emelkedést részben a Felvidék és Kárpátalja visszacsatolása, rész-

ben az állami, megnövekedett ipari szénszükséglet idézte elő. A téli hónapokban rohamosan 
felszökött a szénkereslet, melyet csak a legnagyobb erőfeszítéssel és néhány ünnep- és vasár-

nap átdolgozásával tudtak a szénbányák teljesíteni. Ez az eddig soha el nem ért teljesítmény 
nem mutatkozott meg az anyagi eredményben, mert az igen jelentős többletkiadások és terhek 
felemésztették azt.  

 

1940. év 

 

Az 1940-es év – a már második éve folyó – háború befolyása alatt alakult. 1940 febru-

árjában a kormány Széngazdálkodási Bizott-
ságot létesített, hogy a szenet az állami és 
honvédelmi érdekek szem előtt tartásával 
ossza el. A bizottság csökkentette a központi 
fűtések és háztartások szénigényeit. A belföl-

di fogyasztás nagy mérve miatt a szénkivitelt 
korlátozni kellett. A széntermékek forgalmi 
adóváltságának 1940 májusában bekövetke-

zett emelése ezek drágulását idézte elő. Az 
1939. szeptember 2-án kelt 8300/1939. M. E. 

                                                                                                                                                                                     

gyar csapatok elfoglalták Kárpátalja teljes területét, amely ezt követően egészen 1944 októberéig a Magyar Ki-

rálysághoz tartozott. 
40

 Molotov – Ribbentrop paktum. A német–szovjet megnemtámadási szerződés (közismertebb elnevezéssel Mo-

lotov–Ribbentrop-, kevésbé elterjedt kifejezéssel Hitler–Sztálin-paktum) Moszkvában 1939. augusztus 23-án 
Vjacseszlav Molotov szovjet és Joachim von Ribbentrop német külügyminiszterek által aláírt megállapodás. A 
szerződéshez csatolt titkos záradékban megállapodtak Európa keleti térségeinek érdekszférákra történő felosztá-
sáról. Ennek értelmében a részt vevő felek: tartózkodtak az egymás ellen irányuló minden erőszakos ténykedés-

től, minden támadó cselekménytől és minden támadástól, akár külön, akár más hatalmakkal együtt; tartózkodtak 
olyan katonai szövetséghez csatlakozni, illetve olyat támogatni mely a másik ellen háborús cselekedeteket hajt 
végre. A paktum második része titkos volt, és a két nagyhatalom érdekszféra-elhatárolását tartalmazta. Ennek 
értelmében: a balti államok (Finnország, Észtország, Lettország, Litvánia) területén a majdani szovjet-német 
határt Litvánia északi határa alkotja majd, elismerve Litvániának a vilnai területhez fűződő érdekét; a lengyel 
államhoz tartozó területeken Németország és a Szovjetunió érdekszféráját hozzávetőleg a Narev, a Visztula és a 
Szan folyók vonala határolja el; egy független lengyel állam további fenntartásának kérdését a további politikai 
fejlemények során fogják a felek tisztázni, barátságos megegyezés útján; Délkelet-Európa vonatkozásában szov-

jet részről hangsúlyozták érdeküket Besszarábiát illetően, német részről hangsúlyozták a teljes politikai érdekte-

lenséget ezeken a területeken. 
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számú rendelet az 1939. augusztus 26-i szénárakat rögzítette,41
 ennek következtében minden 

költségtényező emelkedése ellenére sem volt módunkban eladási árainkon változtatni, ami a 
hozamot súlyosan csorbította.  

A háború e nyomasztó légkörében némi vigaszt hozott a második bécsi döntés42
 és így kelet-

magyarországi területek, valamint Erdély egy részének visszatérése.  

Az ország erdőállományának egy része visszatért, azonban szénellátás szempontjából a visz-

szacsatolt országrész az eddigi területekre van utalva. Soha nem tapasztalt méretű forgalom 

jelentkezett, a széntermelés terén azonban az elért pénzügyi eredmények ismét nincsenek 

arányban a forgalom emelkedésével.  

Az egyre növekvő közterhek és a termelés drágulása mind a jövedelmezőséget, mind új befek-

tetések lehetőségét erősen csökkentették. A háború kitörése óta fokozódó nyersanyaghiány, 
különösen a bányafa hiánya, nehéz feladatok elé állította a szénbányákat. Ugyanígy állandó 
gondot adott munkásoknak az élelemmel, zsírral, szalonnával és ruházati cikkekkel való ellá-
tása is.  

Egész éven át fokozott üzemmel dolgoztak a bányák, egyetlen szünnapot sem tartottak, ennek 

ellenére egyik hónapban sem sikerült készletet gyűjteni.  

1940-ben aztán olyan események is bekövetkeztek, amire a széntermelés fellendülése 
mellett, sokan nem számítottak! Ez pedig a korábban már említett, lehetetlenül gyenge, bá-
nyász-bérezés volt. Erre sajnos a tulajdonos vállalatokban nem fordítottak kellően és körülte-

kintően elég figyelmet. Sajnos még az olyan „nagyok” sem, mint a MÁK Rt, illetve itt Bor-

                                                           
41

 Sajnálatos módon az ilyen jellegű intézkedések minden politikai rezsimben megismétlődtek.  
42

 Románia számára az 1940-es esztendő súlyos kríziseket hozott, ugyanis Jugoszlávia kivételével valamennyi 

szomszédja területi követeléseket fogalmazott meg vele szemben: a Szovjetunió Besszarábiára – a mai Moldávi-

ára –, Bulgária Dél-Dobrudzsára, Magyarország pedig Erdély lehető legnagyobb részére pályázott. Bukarest a 
három oldalról várható fegyveres konfliktus elkerülése érdekében kénytelen volt engedni a nyomásnak. A Szov-

jetunió – a Molotov-Ribbentrop - paktum titkos záradékában foglaltak nyomán – 1940. június 28-án egyetlen 
puskalövés nélkül szállhatta meg Besszarábiát. A szovjet sikereken felbátorodva a Teleki-kormány is agresszí-
vabban lépett fel Romániával szemben, és elérte, hogy augusztus 16-án Szörényváron – Hory András és Valeriu 
Pop vezetésével – a két állam delegációi tárgyalóasztalhoz üljenek. A nyolcnapos konferencia végül „a süketek 
és némák párbeszédének” bizonyult, így a határvitában az utolsó szó Németországot és Olaszországot illette 
meg. Hitler kiegyensúlyozott döntést akart, mert el akarta kerülni, hogy szövetségesei háborúba keveredjenek 
egymással, hiszen egy ilyen konfliktus komolyan veszélyeztette volna az Anglia elleni küzdelem sikerét. Romá-
nia tengelyben tartása elsősorban a havasalföldi olajmezők miatt volt fontos, míg Magyarország földrajzi helyze-

tének köszönhette kedvező alkupozícióját. Ciano gróf olasz külügyminiszter naplójából mindenesetre kitűnik, 
hogy a kérdés mind neki, mind Ribbentropnak elsősorban a román olaj zavartalan szállítása és a nyugalom miatt 
volt érdekes. Horthy és Teleki szembe kellett, hogy nézzen a német–olasz bíráskodás számos negatív következ-

ményével. Budapesten úgy vélték, akár még a háború is kedvezőbb lett volna a nagyhatalmak döntésénél, hiszen 
ezzel Magyarország még inkább elkötelezi magát Hitler irányában. A náci befolyás növekedése miatt érzett 
félelem nem is volt alaptalan: erről a magyar delegáció – Teleki és Csáky István külügyminiszter – már augusz-

tus 29-én meggyőződhetett, amikor meglátta a német–magyar kisebbségvédelmi egyezmény tervezetét. A né-
met–olasz bizottság augusztus 30-i határozata értelmében Magyarország – keleten a Kárpátok hegyláncáig, délen 
a Nagyvárad –Kolozsvár – Marosvásárhely - Sepsiszentgyörgy vonalig – Erdély területéből mintegy 43 000 
négyzetkilométert kapott vissza, melynek 2,4 milliós lakosságából – az 1941-es népszámlálás szerint – 54 %, 

azaz 1,3 millió fő vallotta magát magyarnak. Ez a döntés tehát főként Magyarország számára volt kedvező. Az 

első, felvidéki területnyereséget eredményező bécsi döntéshez képest a második kevésbé volt igazságos, de eb-

ben az erdélyi népesedési viszonyok is komoly szerepet játszottak, hiszen a romániai magyarság zöme – a Parti-

um mellett – a Kárpátok délkeleti sarkában fekvő Székelyföldön élt. Komoly különbség volt az is, hogy míg a 
Csehszlovákia elleni revízió a müncheni konferencia függvénye volt – tehát ahhoz a britek és a franciák is áldá-
sukat adták –, addig Észak-Erdély visszaszerzése a tengelyhatalmak nyomása révén valósult meg. 
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sodban a Borsodi Szénbányák Rt. Ez utóbbi, mivel a MÁK Rt irányítása alatt állt, csak azt te-

hette, amit az anyavállalat elrendelt nekik. 

Sajnálatos módon ekkor már a bérkövetelések kapcsán megjelent a politikai izgatás is, mint 
termelést gátló tényező… A lehetetlen helyzeteket sokszor kihasználják! 

A sztrájk a salgótarjáni területről indult el október 7-én. Eleinte itt is bérmozgalomnak indult 

és csak azután lett politikai színezetet.43
 Október 14.-15.-én a tatai, dorogi, tatabányai, pécsi, 

egercsehi bányászok is megtagadják a munkát. Október 21-én aztán már Ózd környékén is.  

A helyzet megoldására a honvédség karhatalmi alakulatokkal állította helyre a rendet, közér-

dekű munkaszolgálatos alakulatokat, de bányász katonákból álló alakulatokat is munkába állí-
tott. Lengyel bányászokat is igénybe vettek a sztrájktörésre. 

A sztrájkot élelmiszer kiosztás követte és munkabér-kifizetés szabályozására is történtek in-

tézkedések. 

A bányászsztrájk végül is részleges eredményeket hozott. Átmenetileg javult az élelmiszerel-

látás. A kormány kénytelen volt az ipari munkásság bérét 7 %-kal növelni. Átmenetileg hatá-
lyon kívül helyezte a 8 órás munkanap és fizetéses szabadság felfüggesztéséről szóló rendele-

teket. 

A bányász sztrájkot a szélsőjobbos nyilasok fel akarták használni a Teleki-kormány megbukta-

tására és ezért kezdetben támogatták. Amikor azonban látták a sztrájkmozgalom valódi célját 

– és észrevették, hogy az nem szolgálja az ő céljukat – cserbenhagyták a bányászokat. 

A kormány a kedvezmények mértéke felől október 20-a után tárgyalásokba kezdett a bányatu-

lajdonosokkal.  

A megállapodás szerint elsősorban a kisebb keresetű munkáskategóriákon kell béremelés 

formájában segíteni, a túlórákra meg kell adni a bányászatban is a pótlékot és rögzíteni kell a 
béremelés előtti időpontban érvényben volt legfontosabb élelmi cikkek és ruházkodási cikkek 

árát a bányák élelemtáraiban.  

A kormány a munkáltatókra hárította át a béremelések rendezésének nagyobbik részét. Tette 
ezt úgy, hogy a korábban a szénre, a vállalati beruházásokra kivetett nem kis adókat nem tö-
rölte el és ahhoz sem járultak hozzá, hogy a szénárban az újonnan felmerült költségek lega-

lább egy része érvényesíthető legyen. 

 

 „ Árvizet okozott Sajószentpéteren a csütörtök délutáni felhőszakadás 

A falun keresztül folyó pár centiméteres ér többméteres folyóvá duzzadt és bútorokat, 
állatokat sodorva végig pusztította a falut 

 Miskolc, május 30.  
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 Csütörtökön délután pusztító felhőszakadás vonult végig csaknem egész Borsod vár-

megye területe felett. A legsúlyosabb pusztítást Sajószentpéter községben okozta, ahol valósá-
gos árvizet támasztott. 

Sajószentpéteren alig néhány centiméteres vizű kis ér húzódik keresztül. Nyáron jóformán 
teljesen kiszárad s csak tavasszal és ősszel szokott kevés víz folyni a medrében Ezt a kis eret a 

felhőszakadás perceken belül annyira megduzzasztotta, hogy a víz kitört az alacsony meder-

ből és folyóvá dagadva rohant keresztül a község utcáin. Útjában a több méteresre megnőtt 
patak magával sodort minden könnyebben mozgó tárgyat. Bútordarabok úsztak a víz piszkos-

szürke hullámaiban, állatokat sodort magával útjában és a falu felső részén emberek is csak a 

gyors menekülésnek köszönhették, hogy nem estek áldozatául a percek alatt keletkezett árvíz-

nek. 

A késő esti órákban érdeklődtünk telefonon Sajószentpéterről. A víz még akkor is csak néhány 
centimétert apadt és sok ház, istálló és gazdasági épület állott víz alatt Az utak egy részét is 
elborította a víz és ezeken keresztül a forgalom még a késő esti órákban sem állott helyre. 

Károkat okozott a felhőszakadás a vasúti vonalon is, azonban ezeket a károkat sikerült kijaví-
tani s így a vasúti forgalomban nem okoztak zavart. Csupán a sajószentpéteri iparvasutat 
kellett leállítani, mert ennek pályáját súlyosan megrongálta a felhőszakadás. 

A délutáni órákban Miskolcon is pusztító zápor vonult végig és nagymennyiségű csapadék 
hullott le. Károkat azonban a zápor nem okozott.”44

 

 

Ez a felhőszakadás és árvíz aztán majd 20 év múlva, egy hónap eltéréssel újra megismétlő-
dik!!! (1960. június 15.) 

 

1941. év 

 

A Felvidék, Kárpátalja, Kelet-Magyarország és Erdély egy részének visszatértét köve-

tően hazánk területe ismét gyarapodott Bácska, Dél-Baranya és a Muraköz visszacsatolásával. 
E területgyarapodások a szénfogyasztás igényeit jelentősen növelték, mert a visszafoglalt te-

rületeken számottevő széntermelés nincs.  

Az év második felében háztartási szenet a viszont elárusítói üzletágban a 200.200/1941. K. M. 

rendeletnek megfelelően már csak kijelölt szénnagykereskedőknek és kiskereskedőknek szál-

líthattak, a lehetőség mértékében.  

Az Árellenőrzés Országos Kormánybiztosa az 1941. év folyamán több ízben rendeletileg sza-

bályozta a szén- és brikettárakat. Sajnos, az engedélyezett szerény felárak, melyek mindenkor 
egy korábbi, már rendszerint túlhaladott kalkuláció adatain alapultak, alig nyújtottak lehető-
séget a közben megnagyobbodott termelési költségek áthárítására.  

A politikai forrongások is napirenden maradtak! 
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Ráadásul ebben az évben hazánk tevőlegesen is belekeveredett a világháborúba, a szovjetek 
elleni támadással! 

 

1942. év 

 

Már 1942 áprilisában ismét napirendre került a munkások élelmiszerekkel és bizonyos 
közszükségleti, cikkekkel való ellátásának problémája.  

Az ügy az iparügyi miniszter elé került megvitatás végett, azonban különösebb eredmény nél-

kül.  

1942-re azonban a felfokozott széntermelést igénylő terveknek súlyos akadályai merültek fel, 
országosan. 

 Először is az egyre növekvő személyzeti és szociális terhek, amelyek minden évben 
nagyobb, és nagyobb összegeket emésztettek fel a pénzügyi alapokból. 

 Másodszor, a bányafa és egyéb üzemanyagok nagymérvű megdrágulása, illetve hiá-
nya. 

 Harmadszor pedig a kimerülő aknák pótlására hivatott új aknák telepítéséből származó 
többletkiadások. 

Ekkor már vasárnap is dolgoztatták a bányászokat! 

  

„ – A Magyar Vöröskereszt gyűjtésével kapcsolatosan a következő összegek folytak be a Bor-

sod – Miskolci Hitelbanknál vezetett folyószámlára: a M. kir. hadiüzemi parancsnokság Sajó-
szentpéter útján: 

P 1455 az alanti részletezés szerint  

1. Berentei Kőszénbányavállalat Mánik és Társa berentei üzem alkalmazottai 196 P, 

vezetősége 100 P, összesen 296 P. 

2. Ludnavölgyi Kőszénbánya Kft. Kondó alkalmazottai és vezetősége 205 P.  

3. Kondói Kőszénbánya Bolváry és Társa, Kondó alkalmazottai és vezetősége 150 P.  

4. Sajóbábonyi Kőszénbánya Kft. Sajólászlófalva, munkások és vezetősége 150 P.  

5. Berentei Erzsébet szénbánya, Berente 150 P.  

6. Északmagyarországi Kőszénbánya rt. Alacska, munkások és tisztviselők 145 P.  

7. Sajóvölgyi Kőszénbánya Kft. Kondó 140 pengő.  

8. Hazai Mechanikai' Palackgyár rt., Sajószentpéter, munkások és tisztviselők 119 P.  

9. Kondó – Sajószentpéteri Iparvasút 100 pengő.”45
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Azt egyelőre nem tudjuk, hogy a bányavasút mi módon és miért ment át egy budapesti, köz-

kereseti társaság tulajdonába, de így történt. Sejtéseink azonban vannak! 

 

„ Bajainé és társa Kondó – Sajószentpéteri Iparvasút. Budapest.  

Budapesti kir. tvszk 1942. IV. 9. Cg 45304/2. 29670/1. – Közkereseti társaság.  

A társaság együttes képviseleti joggal felruházott társtagjai: dr. Bajai Ernőné szül. 
Kabdebó Margit budapesti (II., Trombitás-utca 32.) és Kabdebó István bajai (Dalmady Győ-
ző-utca 5, sz. a.) lakosok, a Borsodi Szénbányák Részvénytársaság sajószentpéteri állomástól 
kiinduló iparvágányához csatlakozóan megépített iparvágány és az ehhez csatlakozóan a 
Ludnavölgvi Kőszénbánya kft. kondói bányavasútjáig megépített bányavasút és iparvágány 
üzemben tartásával és kereskedelmi kihasználásával foglalkozó iparüzlet tulajdonosok. akik a 

céget akként jegyzik, hogy az előírt, előnyomott vagy nyomtatott cégszöveg alá együttesen 
Bajainé Kabdebó Margit, illetve Kabdebó István nevét írják. – A vállalat 1942. évi január hó 
1. napján vette kezdetét, továbbá dr. Bajai Ernő budapesti (V., Tükör-utca 2. sz.) lakos cégve-

zetői minősége és ppa. toldattal való önálló cégjegyzési jogosultsága bejegyeztetett. – Üzlete: 
V., Tükör-u. 2 sz.”46

 

 

A következő fejezetben majd a vasút mozdonyait tárgyaljuk, ennek az időszaknak a figyelem-

be vételével. Ott a mozdonyok vásárlása, vasutak közötti mozgása, eladása kapcsán látunk 
majd olyan egyező, illetve ráutaló adatokat, amelyek megmagyarázhatnak e témában is dol-

gokat.  

Dr Bajai Ernő üzleteként, telephelyeként a Budapest V., Tükör-u. 2 szám van megjelölve.  

A Tükör utca 4. telephely alatt találhatók viszont még egyéb cégek is, akik érdekeltek kisvas-

úti mozdonyok értékesítésében is: 

 Uglyai Faipari Rt Budapest V. Tükör utca 4. 

 Magyar Vasútforgalmi Rt Budapest V. Tükör u 4 

E cégek a kondói bányavasút mozdonyainak adás-vételeiben is közreműködnek! 

Teljesen egyértelmű, hogy e kapcsolatok révén szerzi meg majd a közkereseti társaság a bá-
nyavasutat és annak működtetését is. 

 

„Vitéz Borbély Maczky Emil főispán, kormánybiztosnak hétfőn levélben jelentette be 
Szepessy Gyula sajószentpéteri főszolgabíró, hogy a honvédség téliruha gyűjtési akciója javá-
ra 443 pengő 77 fillért küldött be vitéz Mikuleczky Gyula dr. alispánhoz, amelyből Bajainé és 
társa, a Kondó – Sajószentpéteri Iparvasutak Üzem Sajószentpéter 190 pengőt, a Berentei 

Kőszénbánya Rt. (Mánik Sándor és társai) munkásainak szeptember 8-iki ünnepnapi keresete 
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címén, amelyet a Bajtársi Szolgálat céljaira ajánlottak fel teljes egészében a munkások, 253 
pengő 77 fillért adományoztak a nemes célra.”47

 

 

1943. év 

 

Ha a legnagyobb hazai szénbányavállalatok 1941-1944-es termelési adatait vizsgáljuk 

és figyelemmel kísérjük az egyes üzleti évről készített beszámolókat is, szinte a szemünk előtt 
foszlik semmivé az 1939-1941 közötti időszakot jellemző gazdasági optimizmus hangulata. 

Bár a számadatok azt mutatják, hogy a kitermelt szén mennyisége még 1942-ben is növeke-

dett, az 1938-as évhez viszonyítva 41 %-kal, azonban a számadatokat kommentáló jelentések 
minden kétséget kizáróan arról győznek meg, hogy ez az emelkedés csak rendkívüli és huza-

mos ideig nem tartható erőfeszítések árán valósult meg! 

1943-ban már semmiféle külsődleges. eszközzel nem lehetett, a termelés szintjét emelni, de 
még tartani sem.  

Pedig 1943-ban a foglalkoztatott bányamunkások száma messze meghaladta az előző évek 
munkáslétszámát. Az emelkedés 1938-hoz viszonyítva 150 %-os volt, de még az 1942-es év-

hez képest is 14 %-os emelkedést figyelhetünk meg. 

A munkáslétszám nagyarányú növekedése, ugyanakkor a termelési szint rohamos esése már 
1943-ban előrevetítette a termelés dezorganizálódásának sötét képét.  

A széntermelés területén eluralkodó anarchisztikus állapotok, a szervezetlenség, a munkafe-

gyelem fellazulása, az üzembiztonsági óvintézkedések elhanyagolása, a mindenáron való 
széntermelés hajszolása a baleseti statisztika alakulására sem volt hatás nélkül. Nemcsak a 
foglalkoztatottak száma emelkedett minden addiginál magasabbra, de a halálos balesetek 

száma is meghaladta az előző évek hasonló kimenetelű baleseteinek számát. Az 1942-es évi 
4-ről 12-re emelkedett, aminek okai egyrészt az erőltetett termelés, másrészt pedig a minden-

honnan összeszedett bányamunkások alacsony képzettsége, tapasztalatlansága volt!  

 

1944. év 

  

1944. március 19-én a német csapatok megszállták Magyarországot. Megkezdődött a 
nyílt, terrorisztikus zsidóüldözés… 

Az 1944-ben kibányászott szénmennyiség kereken 425 930 tonnával csökkent az 1943-as év 
erősen visszaesett termelési mutatóihoz képest, ami további 19,5 %-os esést jelentett az előző 

évhez viszonyítva.  

Az angolszász légitámadások egész évben zavarták a termelést, a lakosságot, a közlekedést. 
Aztán 1944 augusztusa után a földi harcok a szovjetekkel, románokkal, bulgárokkal is kiegé-
szítve már lassan elérték hazánk területeit is. 
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Ebben a nagyarányú termelés csökkenésben nemcsak a már érintett háborús gazdasági, politi-

kai nehézségek játszottak közre, hanem az a tény is, hogy az év utolsó heteiben nemcsak or-

szágos viszonylatban, de a szénmedencékben is bekövetkezett az ipar teljes szervezetlensége 
és pusztulása, miután az ország területét elérték a harcok. Az előrenyomuló szovjet csapatok 
és az elkeseredetten védekező német-magyar haderő több hónapos harca során a keleti ország-

részek először, majd az év végén az északi szénmedencék, Borsod, Nógrád is hadszíntérré 
váltak. Budapest bekerítése után a tatabányai, esztergomi területek is harci területekké váltak. 

Mindezt tetézte az októberi nyilas hatalomátvétel, ami újabb megpróbáltatásokat okozott. 

1944-ben a munkafegyelem már teljesen felbomlott a rossz közellátás, az élelmiszerhiány, a 
ruhanemű hiány, az alacsony bérek… miatt.  

Egymást követték a légiriadók, egyre többen igyekeztek családjukat, értékeiket kevésbé ve-

szélyeztetett helyekre menekíteni. A bányaigazgatóságok megoldásokat próbáltak keresni, 

mert az alkalmazottaknak feltétlenül helyben kellett maradni, hogy kéznél legyenek, ha az 
üzemet támadás éri. 

 

Az 1945. év eleje még háború, zűrzavaros események, itt is. Erről majd a bányavasút 1945 
utáni fejezetében számolunk be. 

Addig is egy áttekintés a borsodi szénbányászatról. Itt adunk egy összefoglalást az államosí-
tás előtti borsodi bányákról.48

 Ez bizony 51 bánya! 

 

Bánya Telephely 
1946. évi termelés 

(tonna) 

Ádámvölgyi Kőszénbánya Kft. Sajókazinc 21 650 

Alacskai Kőszénbánya és Villamossági Rt. Alacska nem üzemelt 
Antalvölgyi Kőszénbánya Kft. Edelény 10 440 

Bálint Szénbánya Diósgyőr 4 890 

Bánvölgyi Szénbánya Rt.49 Bánfalva 29 170 

Barátvölgyi Kőszénbánya Vállalat Ormospuszta 32 500 

Barcikai Kőszénbánya Vállalat Barcika 12 270 

Berentei „Erzsébet" Szénbánya Berente 6 650 

Bódy testvérek Szénbánya Vállalat Felsőnyárád 26 040 

Borsodi Szénbányák Rt.50 

Királd 56 270 

Rudolftelep 92 100 

Sajószentpéter 58 780 

Sajóvelezd51 29 360 

Sajókaza nem üzemel 
Borsodszuhogyi Kőszénbánya, Faragó és Tsa. Szuhogy nem üzemel 
Borsodvidéki Bányaipari és Faforgalmi Rt.52  Szuhakálló 55 600 

Brát János szénbányája Múcsony nem üzemel 
Diósgyőri Szénbánya Rt. Diósgyőr 16 590 

Edelényi Kőszénbánya Vállalat53 Edelény 2 170 

Északmagyarországi Kőszénbánya Rt. Alacska 23 210 

Felsőmagyarországi Bánya és Kohómű Rt.54 Sajóivánka 8 080 
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Gazdasági Kőszénbánya Vállalat Sajókazinc 18 150 

Győző Kőszénbánya Szuhakálló 17 500 

 „Hegedűs András" Kőszénbánya, Tardona Sajókazinc 12 210 

Kondói Kőszénbánya Kft. Bolváry és Tsa. Kondó 24 650 

Ludnavölgyi Kőszénbánya Kft. Kondó 14 500 

Maderspach Béla bányája Kurityán 1 750 

Mákvölgyi Kőszénbánya Vállalat Breczkó József és Tsa Disznóshorvát 4 240 

Mánik Sándor Lyukóvölgyi Szénbánya Vállalata Lyukóvölgy 15 930 

Mánik Sándor és Tsa-i Berentei Kőszénbánya Vállalata Berente 31 250 

MÁVAG szénbányái 

Alberttelep 111 090 

Baross akna 101 920 

Ormospuszta 100 890 

Pereces 34 440 

Meszesi Szénbánya Kft. Meszes nem üzemel 
Nagybarcai Kőszénbánya Kft. Nagybarca 4 490 

Ormospusztai „István" Kőszénbánya Kft.55 Disznóshorvát 4 880 

Palántvölgyi Kőszénbánya Kft. Kondó 7 930 

Radvánszky báró-féle Sajókazai Kőszénbánya56 Sajókaza 39 610 

Rimamurányi Salgótarjáni Vasmű Rt. szénbányái57 

Bánszállás 

361 450 
Farkaslyuk 

Kurityán 

Somsály 

Sajóvidéki Kőszénbánya Rt ? (Budapest)58 nem üzemel 
Sajóvölgyi Kőszénbánya Kft. Kondó nem üzemel 
„Sándor" Kőszénbánya Vállalat Kondó 6 060 

Szalai Barkóczy István59 szénbányája Berente nem üzemel 
Szendrői Kőszénbánya Rt.60 Szendrő nem üzemel 
Szuhogyi „János" bánya Szuhogy nem üzemel 
Tokaji Szabó István Szénbányászat Kft. Nagybarca 1 020 

Zsurkai-féle kutatóüzem Alacska nem üzemel 

 

Bánya Telephely 

Kondói Kőszénbánya Kft. Bolváry és Tsa. 

Kondó 

Ludnavölgyi Kőszénbánya Kft. 
Palántvölgyi Kőszénbánya Kft. 
Sajóvölgyi Kőszénbánya Kft. 
„Sándor" Kőszénbánya Vállalat 

 

 A Sajószentpéter – Kondó bányavasút ezekben az években folyamatosan üzemelt, 
szállította a szenet. Légitámadás nem érte. Sajnos erre is volt példa, sokszor. A legkritikusabb 
nap azonban 1944. október 21-én volt, amikor a 15. amerikai légihadsereg Olaszországból 
felszálló vadászosztályai, pontosan ezt az észak-magyarországi térséget „fésülték” át és rom-

bolták a vasutakat, sajnos igen jó eredménnyel.  

Többek között Sajószentpéter, Edelény, Bánréve is szerepelt a támadott és kilőtt vasúti jármű-
vek listáján, de a Bánréve – Ózd – Borsodnádasd iparvasút is! Amit láttak a vasúti pályákon, 
azt szétlőtték. Tekintet nélkül arra, hogy az mozdony, tehervonat, személyvonat…61

 

 

A térkép részleteken62
 jól látható a Sajószentpéter – Kondó (Harica) bányavasút kiépí-

tettsége. Ezeket a kinagyítás miatt részletekben adjuk meg. 
                                                           

55
 Amerikai érdekeltség 

56
 Magyar Általános Hitelbank érdekeltség 

57
 A Pesti Magyar Kereskedelmi Bank érdekeltsége, többek között Salgó és 10,8 %-ban külföldi (angol, ameri-

kai, csehszlovák) érdekeltség is. 
58

 Csak a budapesti cím volt megállapítható 
59

 Szalai Barkóczy István – bányatulajdonos, a Borsodi Magánbányák Szövetségének elnöke. 
60

 Csehszlovák érdekeltség is. 
61

 Rónaföldi Zoltán: Múltba nézek... Nyomozás egy 75 évvel ezelőtt történt esemény után. 1944. október 21. 
(Magyar Elektronikus Könyvtár) 
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Jól látszik a sajólászlófalvi szárnyvonal (760 mm nyomtáv). 

 

A vasút ekkor már jelentősen hosszabb, mert a Harica-patak völgyében levő, legdélebbi bá-
nyáig ér már. 

                                                                                                                                                                                     
62

 Magyarország Katonai Felmérése (1941) 
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Az 1941. évi térképen hat bánya helye van jelölve. Az 1945-46-os táblázatunkban „valame-

lyik” Balázsvölgyi bánya azonban már nem szerepel, ezért ott csak öt szénbánya van nyilván-

tartva. 

 

A Balázs bányatelek helye a kataszteri térképen 
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Sajószentpéter – Kondó (Harica) bányavasút  
A mozdonyok, csillék és a kocsik 

1937 – 1945 
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„A mozdony többet tett az emberiség egyesítéséért,  

mint az összes filozófus, költő és próféta a világ kezdete óta.”1
 

 

E fejezetben a bányavasút mozdonyairól és az egyéb járműveiről lesz szó. 

Az előző fejezetben összefoglaltuk a bányavasút második életszakaszának legfonto-

sabb szénbányászati történéseit és azt is, amit a vasútról tudunk. 

 Ha valaki azt gondolná, hogy a hazai kisvasutak, bányavasutak, erdei-gazdasági vas-

utak valamiféle lekicsinylésre érdemes dolgok volnának, akkor még csak néhány adalék eh-

hez. 

 Hazánkban a kisvasúti hálózat kiépítése az 1870-es években kezdődött elsősorban a 

mezőgazdasági termények, a fa, az építőanyagok és a bányatermékek szállítására. A személy-

szállítás eleinte csak a termeléshez kötődő hivatásforgalmat szolgálta. A két világháború kö-
zött is jelentősen bővült a kisvasúti rendszer, általában különálló hálózatok épültek, eltérő 
(500 és 1000 mm között változó) nyomtávval. 

1948-ban 2 470 km mezei és gazdasági, 2 000 km bánya-, 700 km erdei- és 150 km iparvas-

utat vettek nyilvántartásba. Ez így nagyjából 5 320 km. Az idők során ennél volt több, majd 
lett kevesebb is! 

A vontatójárművek mennyiségére csak egy tájékoztató adat.  

A Lányi Ernő – féle keskennyomtávú vasúti vontató járművek kimutatásban 1 790 darab, kü-
lönféle típusú (gőz-, motoros- és villamos-) mozdony szerepel. Mivel ebben a vasutak közötti 
mozgás is benne foglaltatik, ezért ennek közelítőleg egynegyedét levonva is, nagyjából 1 350 

mozdony lehet, ami nem kevés! Ezek nagy része gőzmozdony, amelyek javítása, karbantartá-
sa, kazánjainak vizsgálata is nagy létszámú és jól felszerelt személyzetet igényelt! 

 Ahogy azt leírtuk a Kondó – Sajószentpéter bányavasút első, viszonylag rövid életcik-

lusában, az ott alkalmazott mozdonyokról nagyon keveset tudunk. Amit tudni vélünk sajnos 
az is bizonytalan, ezért aztán nem is bocsátkozunk találgatásokba a vasút első életciklusában 
itt dolgozó gőzmozdonyokkal kapcsolatosan… 

A vasút újjáépülése után a mozdonypark is megújult, bővült, a kutatások szerint 1937-

ben indult újra a vasútüzem. A megújulás természetesen nem azt jelenti, hogy „gyári új” 
mozdonyokról lenne szó. Ezek rendre jó ideje használt, de működőképes mozdonyok, amiket 
majd látni fogjuk, sokfelől vásároltak meg. Sőt sokat el is adnak majd. A mozdonyok történe-

te néha igencsak kalandos, a nagy háborút is megjárva, sőt idegen országok vasútjait is, aztán 
a hazai vasutakon szolgálva… Nagy részük ekkor már több évtizede szolgál a különféle vas-

utakon. 

Aztán az újraindulás időszakából néhány hirdetés. 

 

                                                           
1
 Henry Thomas Buckle 
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„ Ludnavölgyi Kőszénbánya, Miskolc, Széchenyi ucca (sic) 105, 76-os nyomtávú, 
üzemképes gőzmozdonyt megvételre keres”2

 

 

„ Mozdonyvezetőt és fűtőt, kik iparvasúti gyakorlattal és jó bizonyítványokkal rendel-

keznek, azonnali belépésre keresünk. Ludnavölgyi Kőszénbánya Vállalat, Miskolc, Széchenyi 
u. 105.”3

 

 

„ Megvételre keresünk üzemképes, 76-os nyomtávú, lehetőleg 3-csatlós gőzmozdonyt, 
Ludnavölgyi Kőszénbánya Vállalat Kft, Miskolc, Széchenyi-u. 105.”4

 

 

„ EGY GŐZMOZDONYT és 50 lórét (nem billenős) 76-os nyomtávút veszünk, 
Ludnavölgyi, Miskolc.”5

 

 

10-15 darab 76-os nyomtávú szállító lórét keresünk megvételre. Cím: Ludnavölgyi 
Kőszénbánya Vállalat Kft., Miskolc, Széchenyi-u. 105.”6

 

 

A következőkben, táblázatban, pályaszám szerint soroljuk a mozdonyokat, természe-

tesen elsősorban az 1937 – 1945 közötti időszakra. Az „állapot” rovatban a korábbi és ké-
sőbbi adatokra is rámutatunk. A lábjegyzetben leírjuk az 1945 és az államosítás utáni szénbá-
nya szervezeteket, hogy így kicsit talán egyértelműbb legyen majd az egész…  

A Sajószentpéter – Kondó bányavasút alapvetően 760 mm nyomtávolságú volt. Ennek 
ellenére a vasúthoz szervesen kapcsolódott az erre „rászállító”, különféle itteni bányák, 600 

mm nyomtávú bányavasútja, amelyekhez szintén tartoztak mozdonyok! 

A MÁK Rt és így a Borsodi Szénbányák Rt sajószentpéteri bányái (I., II., és III. aknák) 

szintén rendelkeztek bányavasutakkal a külszínen (korábbi térképek), de ezek függetlenek 
voltak a Kondó – Sajószentpéter bányavasúttól!  Ezeken a vasutakon, korukat előzve, dízel- 
és felsővezetékes villamos bányamozdonyok is üzemeltek (Ganz). 

1943-ban az alacskai II. és III. aknák üzembe álltak, ezeket az Északmagyarországi 
Kőszénbánya Rt művelte.

7
 A sajószentpéteri rakodói g bányavasút is épült, dízelmozdony von-

tatással. Nem azonosak a sajószentpéteri II. és III. aknákkal! 

A mozdonyokkal foglalkozó források sajnos sokszor ellentmondásosak! Téves adatok 
is sokszor bekerülnek a rendszerbe, amit aztán a további források sorozatosan ismételget-

nek…  
                                                           

2
 Az Est, 1938. augusztus (29. évfolyam, 172-195. szám)1938-08-30 / 194. szám 

3
 Magyarország, 1938. szeptember (45. évfolyam, 196-220. szám)1938-09-11 / 204. szám 

4
 Az Est, 1938. december (29. évfolyam, 261-285. szám)1938-12-28 / 282. szám 

5
 Magyar Nemzet, 1944. március (7. évfolyam, 49-66. szám)1944-03-08 / 55. szám 

6
 Az Est, 1939. szeptember (30. évfolyam, 199-224. szám)1939-09-30 / 224. szám 

7
 Az alacskai István szénbányaművet (István I. lejtősakna és Erzsébet I. - II. lejtősaknák) az Északmagyarországi 

Kőszénbánya Rt. művelte, 1934-1944 között. 
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Ezért megpróbálunk a mozdonyok között egy kis „rendet tenni” és csak az általunk megbízha-

tó forrásoknak tekintett anyagokat használni. A tévedés természetesen még így sem kizárt, 
mert némelyikük legyártása óta eltel vagy 130 év… 

A táblázatok rovataiban próbálunk az előzményekre és a majdani dolgokra is adatokat adni, 

már ha találtunk ilyeneket… 

Az elnevezéseknél azonban sokszor értelmezni kell majd dolgokat, mert az idők során a 
„sajóvölgyi”, a „sajómelléki” és egyéb jelzők mást és mást is jelenthettek!  

A „műtanrendőri” és „kazánvizsgálati” bizonylatokról csak az ismertség alapján vannak 
adatok, de nem azt jelentik, hogy csak ennyi lett volna! A mozdonyok üzemére már akkor is 
komoly és súlyos rendeletek vonatkoztak, amelyek az időszakos vizsgálatokat előírták. Ezt 
aztán a hatóság az üzemeltetően számon is kérte! 

Mozdonyonként haladunk sorban és a fejezet végén majd adunk egy összefoglaló táblázatot 

is. 

 Amikor a mozdonyokra vonatkozó, saját szerkesztésű táblázatainkat összeállítottuk, 
akkor a következő legfőbb forrásokra támaszkodtunk.  

 Lányi Ernő: Iparvasúti mozdonyok és motorok nyilvántartása 

 Villányi György levelezési adatai és közlései 

 Felek Ferenc levelezési adatai, illetve mozdony listái, valamint közlései 

 Moór Attila dokumentációi a bányavasúttal kapcsolatosan
8
  

 A hazai kisvasutakkal foglalkozó honlapnak a Sajószentpéter – haricai bányavas-

úttal és a mozdonyokkal kapcsolatos része, illetve az ehhez tartozó mozdony áthe-

lyezések, illetve az általunk jegyzett vasúttörténeti, járműtörténeti fejezetek
9
 

 A megnevezett külföldi és hazai mozdonygyárak fellelhető gyártmányairól készült 
listák és adatok10

 

 MÁV nyilvántartások az állományukban, kezelésükben levő keskennyomtávú moz-

donyokról 

 Rónaföldi Zoltán: A borsodi és ózdvidéki bánya- és iparvasutak rövid története11
 

 A felsorolt és a fel nem sorolt források általában a lábjegyzeti részben is szerepel-

nek. 

 Az Arcanum ADT adatbázisban felelhető napilapok, folyóiratok ilyen jellegű cik-

kei, hírei 

                                                           
8
 Ezek az 1958-61. évekre vonatkozó bővítések 

9
 A Sajószentpéter–Kondó–Harica ipar- és bányavasút ott fellelhető történeti cikkei és listái is jórészt tőlünk 

származnak. 
10

 Amennyiben ilyet találtunk. 
11

 Magyar Elektronikus Könyvtár 
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A források alapján megpróbáljuk megszüntetni azokat a helytelen adatokat, amelyek nyilván-

valóak. Az adatok, a történések és dátumok alapján pedig amennyire tehetjük, rendezzük a 
dolgokat. 

Minden esetben az érintett mozdonynál a kisvasúti honlapon szereplő táblázatot is közöljük! 
Annál is inkább, mivel az ottani adatok nagyjából a jó tíz évvel ezelőtti, vagy korábban befe-

jezett kutatási eredményeket mutatják. Érdemes lesz majd az új információkkal is kiegészíte-

nie azokat! 

Bár ez a fejezet az 1937-45 közötti mozdonyállományt mutatja be, a táblázatokban a teljes 
életpályát feltüntetjük ezekre. Így majd az 1945 utáni dolgok is egyértelműek lesznek.  

Már itt rá kell azonban mutatni arra, hogy a „közismert” pályaszámok – 1. és 15. között vo-

natkoznak gőzmozdonyokra – e vasúton nem a vasút első életszakaszára, de nem is az 1937 - 

1945 előtti, hanem az azutáni állapotára vonatkoznak!  

Bizonyítjuk majd, hogy bizonyos pályaszámú mozdonyok 1945 előtt nem lehettek itt az 1. – és 
15. pályaszám rendszerben. 

Az 1945 utáni mozdonyelemzésekből való következtetéseket az 1945 előtti fejezetre is kiter-

jesztjük. Az indoklás azonban az 1945 utáni fejezetben lesz! 

Nézzük ezek után egyesével a mozdonyokat! 

 

 

1. pályaszámú,  

Orenstein és Koppel (O&K) gőzmozdony12
  

 

Kisvasúti honlap: 

 

KBK kódszám: 1340,0025 Ismeretlen O&K gőzmozdonyok 

Állapot: sorsa ismeretlen 

Megjegyzés: 
 

Gyártó: O&K (Orenstein és Koppel) 
Típus: .... Jelleg: Cn2t 

Gyártási szám/év: 3077/1908 Nyomtáv: 760 

 
A jármű ismert életútja 

 
Dátum Esemény Hely Pályaszám Megjegyzés 

 
........... F13 Ungvár 

   
                                                           

12
 Az Orenstein & Koppel (O&K) egy jelentős német gépgyár volt, amely vasúti járművekre, mozgólépcsőkre és 

nehéz berendezésekre szakosodott. 1876. április 1-én alapította Berlinben Benno Orenstein és Arthur Koppel. 
1892-ben az O&K gyárakat kibővítették. A császári német hadsereg nagyon nagy megrendeléseket biztosított a 
hadivasutakra szánt mozdonyok építésére. Az O&K sokféle vasúti felszerelést is gyártott, szállított a hadsereg-

nek. Mindezek miatt sokszorosan bővültek gyáraik, telephelyeik. 1908 körül az O&K megszerezte Gerhaus és 
König céget Nordhausenben, ahol benzin- és dízelmozdonyokat épített, „Montania" védjeggyel. A gőzmozdony-

gyártásban 1922-ig keskennyomtávú mozdonyokat gyártottak, de nemcsak gőz, hanem benzin és dízel hajtással 
is. 1922-1969 évek között már normál nyomtávú mozdonyokat is építettek. Ezek nagy része gőzmozdony volt.  
A világ minden tájára szállítottak mozdonyokat. A legyártott mozdonyaik száma tízezer feletti!  
13

 „Forgalomba állt” (Kisvasút.hu) 
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1916....... >14 Szinna/KKHB 
   

........... > Szilvásvárad 
 

????? 
 

1921....... Á15 ...... 392,001 
  

1938....... > Sajószentpéter 1 
  

1954....... > Nagymányok 
   

 

A saját kutatásaink szerint: 

 

A sajószentpéteri vasúton O&K típusú mozdonyként futott, és az 1. pályaszámot visel-

te.  

Eredetileg Guttman Izidor ungvári bútorgyárának építette az Orenstein és Koppel Mozdony-

gyár (O&K). Ott is dolgozott, majd azonban a mozdony is „hadba” vonult 1916-ban, és hadi-

vasúti mozdonyként dolgozik 1918 végéig, változatlanul a szinnai fatelep vasútján.  

Innen majd a MÁV mozdonyai közé kerül, mégpedig MÁV Bp. északi építési felügyelőségének 

állományába.
16

 Vélhetően ekkor történik meg az átszámozása is, ahol a 392.0 sorozatba tagol-

ják be. Így lesz a MÁV 392.001. sorozatú mozdonya.  

Időközben úgy látszik, hogy a MÁV kezelésű, Szilvásváradi Erdei Vasúton17
 is dolgozik, hu-

zamos ideig ez a mozdony. 

A MÁV majd ezek után a 35283/38. ügyiratszám alapján eladja az Orenstein & Koppel Ma-

gyar Rt
18

 budapesti képviseletének.  

Innen vásárolja meg a Ludnavölgyi Kőszénbánya Kft iparvasútja 1939-ben, 7703/39. ügyirat-

számon.  

 

                                                           
14

 „Átállomásítás, áthelyezés” (Kisvasút. hu) 
15

 „Átszámozás” (Kisvasút.hu)  
16

  Budapest északi pályaudvar?  1863-ban, amikor még csak két pályaudvara volt a fővárosnak (Pesti Indóház és 
a Déli), felvetődött az igény egy bizonyos Magyar Északi Vasúttársaság részéről, hogy egy új állomást építse-

nek. A tervet meg is valósították. Az új pályaudvar kezdetben Budapestet látta el salgótarjáni szénnel, így hamar 
kulcsfontosságúvá vált. Az Északi Vasúttársaság közben csődbe ment, de négy év múlva a MÁV megnyitotta a 
Salgótarján–Losonc vasútszakaszt, így a pályaudvar már személyforgalmat is kiszolgált, mégpedig a Felvidék 
irányába, északra. A köztudatban el is terjedt a „Losonci pályaudvar” kifejezés, hivatalosan azonban ezt az állo-

mást egy 1883-as menetrendben már úgy említik, mint Budapest-Józsefváros. 1885-ben azonban a személyfor-

galmat átvitték innen a Keletibe, és a pályaudvar elsősorban a GANZ gyár, a MÁV gépgyár és járműjavító 
(Északi Járműjavító), illetve a később Taurus néven ismert gumigyár kiszolgálója lett. Az Északi pályaudvaron 
működött a MÁV egyik építési felügyelősége is. 
17

 Trianon miatt hazánk erdőségeinek 88 %-a is elveszett. A MÁV talpfaszükségletéhez 1923-ban a Bükk fenn-

síkon 78 000 m3
 fát vásárolt, melynek nagyvasútra történő leszállítását, az erdei vasúton – három átrakással – 

Szilvásváradon végezték. 
18

 O&K Magyar Rt (Budapest, VI. Vilmos császár út 31 Pestszentlőrinc. A cég első kis üzemei a Váci úton, majd 
Angyalföldön voltak. A hazai cég jelentősebb alapítását 1896-ban határozták el, a pestlőrinci vasútállomás köze-

lében egy 30 000 négyszögölés területen. Eleinte vasúti anyagokat szereltek össze, vasúti kocsikat is, de még a 
kisvasúti mozdonyokat a német cég szállította be. A világháború kezdetén már 400 alkalmazottjuk volt. A kis-

vasúti mozdonyokkal való kereskedés is a cég működéséhez tartozott. Adták-vették a használt mozdonyokat. Az 
1930-as évek végétől már mozdonyokat is szereltek, sőt gyártottak is.  Itt készültek az MD2 típusú, valamint a 
Ganz-Jendrassik 2 és 4 hengeres motorral épült bányamozdonyok. Később Magyar Erdei-Mezei Bányavasutak 
Rt., MASZOVOL Magyar-Szovjet R, Budapesti Kőolajipari Gépgyár. Az épületek egy része ma „bevásárlóköz-

pont”… 
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O&K szertartályos mozdony
19

 

 

Itt dolgozik a Sajószentpéter – Harica vasúton hu-

zamos ideig, egészen az 1954-ben történt eladásáig, 
amikor aztán a Mecseki Szénbányák nagymányoki 
bányavasútjára kerül át. Vélhetően ott fejezi be a 
pályafutását… 

A Szilvásváradra való áthelyezésre és ottani működésre vonatkozóan adatokat csak áttétele-

sen találtunk… 

 

Pálya 

szám 
Gyártó 

Nyomtáv 

(mm) 

Gyári 
szám 

Gyár- 

tási 
év 

Műtan 

rendőr 

dátum 

(Mtr) 

Kazán 

próba 
Tulajdonos Jegyzet 

1 O&K 760 3077 1908 1921.08.16. 
1920.10.25. 
1938.12.15. 

1954.03.02. 

1. Guttman Izidor Bútorgyár, Ungvár,  
1908. - 1916.12.12-ig. 

C-n2t;20 

50 LE21 

2. Cs. és Kir. Hadivasút, (KuK HB) Szinnai 

Fatelep,  

1916.12.12.-1918. 

3. MÁV Bp. északi. pu. építési felügyelősége 

Átszámozás: MÁV 392.001.  
1920.0519  - 1937 
A MÁV Északi Fűtőház leltárában 1925.09. 
hóban szerepel, mint 392.001. 

4. MÁV Szilvásváradi Erdei Vasút 
1927-1938 

5. O&K Magyar Rt (Budapest VI. Vilmos 

császárút 31. Pestszentlőrinc), 35283/38. 

ü.irat alapján.,  
1938. – 1939. 

6. Ludnavölgyi Kőszénbánya Kft Iparvasút, 
7703/39. ü.irat,  
1939. – 1946. 

7. Sajószentpéter-Kondó- Harica Iparvasút 
1946-1954 

8. Mecseki Szénbányák, Nagymányok,  
1954-? 

 

Látható, hogy a mozdony 1945 előtt itt volt és csak majd 1954-ben helyezik át innen. 

 

 

Az 1. pályaszámú O&K mozdony,  

gépkocsin szállítják Sajószentpéterre,  

1939-ben
22

 

 

 

A képen az 1. pályaszámú, O&K mozdony 

szállítása látható.  
                                                           

19
 www.erlebnisbahn.at . 

20
 C-n2t → C (három kapcsolt kerékpár), n (telített gőz), 2 (gőzhengerek száma), t (szertartályos mozdony). 

21
 50 LE  ~ 37 kW 

22
 Felek Ferenc fényképe.  
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A gépkocsin látható jelölések alapján eldönthető, hogy a mozdony Sajószentpéterre jön, vagy 
onnan szállítják el? 

A MATEOSZ a Magyar Teherfuvarozók Országos Szövetkezet felirat van a gépkocsi oldalán! 
Ez a szövetkezet 1933-tól működött az 1948-as államosításáig.23

   

A kép alapján, – mivel a MATEOSZ 1954-ben már nem létezett –, ez a mozdony ide szállítása 
és érkezése, 1939-ben, Sajószentpéterre.  

 

 

 

 

 

O&K mozdony, Gyöngyös  
Állami Erdei Vasút24

 

 

 

 

 

 Ezt erősíti, hogy a teherautó is „jobbkormá-
nyos”, bár ez nem perdöntő, mert még ezeket a 
járműveket vélhetően sokáig használták 1941 

nyara után is.25
 

 

 

O&K mozdony, Lillafüredi  
Állami Erdei Vasút26

 

 

 

 

 

 

O&K mozdony,  a „Rigó” 

Nagytétényi Sertéshizlaló27 

 

 

 

 

 

 

                                                           
23

 A MATEOSZ utódja a TEFU (Teherfuvarozási Nemzeti Vállalat), amelybe 1950-től még a maradék 
gépkocsijaikat is besorolták… 
24

 477665_412772288747900_442224881_o437.408 Gyöngyösi Állami Erdei Vasút (gyártó Orenstein & Koppel 
1911) 
25

 1941. július 6-án lépett életbe Magyarországon a jobb oldali közlekedésről szóló rendelet, a fővárosban és 
környékén azonban csak november 9-én vezették be az új közlekedési rendet. 
26

 1267352_639749452716848_1786562986_o357.306 LÁEV 1920-as évek (gyártó Orenstein & Koppel, Néme-

tország 1917) 
27

 260784247_6781222798569452_6214355606615362448_n rigó Oés K 1894 600 mm nagyttétény sertéshizl  
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O&K mozdony, 

Csömödér28
   

 

 

 

 

 

 

 

O&K mozdony
29

 

 

 

 

 

 

 

2. pályaszámú,  

Jung
30

 gőzmozdony  

 

Kisvasúti honlap: 

 

KBK kódszám: 1375,0604 Jung gőzmozdonyok (3 tengelyes) 
Állapot: sorsa ismeretlen 

Megjegyzés: 
 

Gyártó: Jung 

Típus: .... Jelleg: Cn2t 

Gyártási szám/év: 604/1902 Nyomtáv: ... 

 
A jármű ismert életútja 

 
Dátum Esemény Hely Pályaszám Megjegyzés 

 
........... F ....../KKHB 

   
1921....... > ....../MÁV 393,001 

  
1938....... > Sajószentpéter 2 

  
1.......... > Nagytétény 

   

                                                           
28

 19990152_1755892984435817_4028418157460869445_n357.305 Csömödér 1996. (760 mm O & K 1917) 
(Lovas Zsolt) 
29

 73083369_3345280682163698_161862229166129152_n oésk 1912 760 mm 493043 1962 
30

 A céget 1885. február 13-án alapította, Jung & Staimer OHG néven, Arnold Jung és Christian Staimer. 1885. 
szeptember 3-án adták át az első mozdonyt. 1913-ban a cég neve Arnold Jung Lokomotivfabrik GmbH, 

Jungenthal lett. 1976 - ban leállították a mozdonygyártást más termékek javára, mint például szerszámgépek, 
szállítógépek, harckocsik, daruk. A Jung több mint 12 000 mozdonyt épített. Ebben a különféle szerkezetű és 
nyomtávú (600, 760, 1000, normál, 24 collos…) gőz és egyéb mozdonyok mind benne foglaltatnak. 
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A mi kutatásunk szerint: 

A mozdonyt a Jung & Staimer OHG gyártotta 1902-ben, 604. gyártási számon.  

A fellelt listákon Jung – Jungenthal néven is szerepel, bár ez nem igazán lehet, mert ezen a 
néven csak az 1913 után gyártott mozdonyok szerepelhettek. 

Az első és eredeti tulajdonos nem ismert. Ugyanígy nem tudjuk a „nagy háború” alatt viselt 

dolgait sem. 

Az első nyom a MÁV Bp. északi. pu. építési felügyelősége, az ottani bejegyzéseknél van a két 
legkorábbi dátum is (Mtr. 192108.29; Kazánpróba 1920.10.25.). Mindez arra utalhat, hogy 

ezt megelőzően kerülhetett oda a mozdony, majd javították és futáspróbázták. 

1925.IX. havi járműleltár szerint a Budapest Északi fűtőház tartja nyilván – a MÁV 393,001. 

sorozatban.  

A MÁV 393. sorozatba sorolás, 393.001. számon, ez egy érdekes kérdés! Felek Ferenc szerint 

a mozdony a MÁV-nál a MÁV 393,001. számot kapta (1902; Jung: 604 gy.sz.)
31

 

A MÁV nyilvántartásokban 393. sorozat viszont nincs!!! Ennek ellenére ezt a számot is visz-

szük tovább. 

Aztán találkozunk e mozdonnyal is a Szilvásvárai Erdei Vasútnál is, amely a MÁV kezelésé-
ben van.  

Pálya 

szám 
Gyártó 

Nyomtáv 

(mm) 

Gyári 
szám 

Gyár- 

tási 
év 

Műtan 

rendőr 

dátum 

Kazán 

próba 
Tulajdonos Jegyzet 

2 

 

Jung 

 

760 604 1902 1921.08.29. 
1920.10.25. 
1940.09.06. 

1. KKHB hadivasút? 

C-n2t, 
50 LE 

2. MÁV Bp. északi. pu. építési felügyelő-
sége 
Átszámozás: MÁV 393.001. 
1920 -1938 

A MÁV Északi Fűtőház leltárában 
1925.09. hóban szerepel. (393.001.) 

3. MÁV Szilvásváradi Erdei Vasút 
1927-1938 

4. O&K Magyar Rt (Budapest VI. Vilmos 
császárút 31. Pestszentlőrinc), 35283/38. 

ü.irat. 
1938 – 1940.09.06. 

5. Ludnavölgyi Kőszénbánya Kft Iparvas-
út. 
1940.09.06.  – (?) 

6. Magyar Sertéshizlaló és Húsipari Rt 
Nagytétény.  
(?) 

 

Az Orenstein & Koppel Magyar Rt (Budapest VI. Vilmos császárút 31. Pestszentlőrinc) 1938-

ban vette meg a MÁV-tól (35283/38. ügyirat). 

A Ludnavölgyi Kőszénbánya Kft bányavasútja, vélhetően 1940.09.06. táján vehette meg, mert 
ekkor újabb kazánpróba volt! 

 

                                                           
31

2012.08.28.  ttps://forum.index.hu/Article/showArticle?na_order=&na_start=22434&na_step=500&t=9036868 
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Jung szertartályos  
mozdony

32
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jung szertartályos mozdony
33

 

 

 

 

Jung mozdony
34

 

 

E mozdonynál csak az a kérdés, hogy az 
eladása Nagytéténybe mikor történhetett! 
Úgy véljük, hogy ez csak 1945 után valamikor, tehát e mozdony is itt volt a vasút 1937-1945 

közötti időszakában. 

A Magyar Húsipari Rt. 1914-ben épült nagytétényi hizlalótelepe a biotechnológia ma-

gyar atyja, Ereky Károly35
 szavaival élve „szalonnatermelő iparvállalat" volt. Az 50 ezer 

hízó befogadására alkalmas hizlalda „feladata, hogy évi 600 ezer métermázsa takarmány fel-

etetésével évi 100 ezer métermázsa szalonnát állítson elő".  

Keskenyvágányú gőzvasúttal, saját takarmánysilókkal, malommal, vágóhíddal, hűtőházzal is 

rendelkezett, a bérhizlaláshoz hiteleket nyújtott, a trágyát a fővárosi kertészetnek értékesítette.  

                                                           
32

 www.steamlocomotive.info 
33

 www.steamlocomotive.info 
34

 Deinste, Alsó-Szászország, Németország. Enlarged Photo © Deutsches Feld- und Kleinbahnmuseum 
35

 Bár a biotechnológia jelentéséről sokan vitáznak, abban a világon mindenki egyetért, hogy a kifejezést a száz-

harminc éve született magyar Ereky Károly alkotta meg. Biotechnológia című műve 1918-ban magyarul, 1919-

ben németül látott napvilágot. (Értelmezésében a fogalom az élő szervezetek és termékeik felhasználását jelen-

tette az emberi egészség és a környezet megváltoztatására.) A gépészmérnök és közgazdász Ereky sokszínű 
pályát futott be: volt a Műegyetem adjunktusa, parlamenti képviselő, a Friedrich- kormány minisztere és a Ma-

gyar Gyorsírók és Gyorsírás Barátai Budai Egyesületének elnöke. Ő alapította 1912-ben a nagytétényi sertéshiz-

laldát, amelynek a helyén ma (a Harbor Parkban) Közép-Európa első élőgépes szennyvíztisztítója működik - 

mintegy illusztrálva Ereky, biotechnológiai elképzeléseit. 
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A Magyar Sertéshizlaló és Húsipari Rt nagytétényi telephelyén az Magyar Távirati Iroda fo-

tósai még 1956-ban is készítettek fényképeket!36
 Tehát ekkor is még e néven működött. 

Azt korábban sem tudtuk megállapítani pontosan, hogy a 604/1902. gyári számú Jung moz-

dony mikor került eladásra, de nem lehet kizárni az 1945 utáni időszakot sem! 

 

 

3. pályaszámú,  

Smoschewer gőzmozdony  

Kisvasúti honlap: 

 

KBK kódszám: 1230,0604 Ismeretlen gőzmozdonyok 

Állapot: sorsa ismeretlen 

Megjegyzés: Gyártó: SMO 

Gyártó: .... (ismeretlen) 

Típus: .... Jelleg: Bn2t 

Gyártási szám/év: 604/1917 Nyomtáv: 760 

 

A jármű ismert életútja 

 

Dátum Esemény Hely Pályaszám Megjegyzés  

1.......... F ....../KKHB R.III.c.353   

........... > Sajószentpéter 3   

 

A mi változatunk: 

 

A 3. pályaszámú gőzmozdony, 604/1917. gyártási számon említődik, de nem „isme-

retlen”, mert ezt a Gesellschaft für Feldbahn-Industrie Smoschewer & Co.
37

 gyártotta, 
Breslauban. 

A mozdony jellege: C-n2t.  

Egyes listákon Fahnischewer, Breslau 604 gysz. Erre majd visszatérünk! 

                                                           
36

 MTVA Archívum (Gazdaság - Húsipar - Magyar Sertéshizlaló és Húsipari Rt. Magyarország, Budapest, 1956. 
augusztus 10.) 
37

 Leo Smoschewer (1875. március 11. – Breslau, 1938. július 15.) német gépipari vállalkozó volt. Smoschewer 
társtulajdonosa volt az 1899-ben alapított breslaui Gesellschaft für Feldbahn-Industrie Smoschewer & Co. - nak, 

amelyet 1938-ban alapítottak, és amely mozdonyokat és kocsikat gyártott keskennyomtávú vasutakhoz, ezeken 
kívül úthengereket és egyéb gépeket is előállítottak. 1923 körül mindenféle kisvasúti anyagot is gyártottak, mint 
például váltókat , forgótányérokat , billenőkocsikat, speciális kocsikat és minden egyéb kisvasút tartozékot . 
Külön különlegességet alkottak a kis nyomtávú mozdonyok és tolatómozdonyok, valamint a tűzmentes mozdo-

nyok . A mozdonygyárat a legmodernebb berendezésekkel szerelték fel, és külföldi vasutaktól is kaptak megren-

deléseket. A társaság fióktelepeket tartott fenn Berlinben, Gdanskban és Prágában, valamint Romániában. 
Smoschewer 1924 óta volt román főkonzul Breslauban. Ugyanebben az évben a Breslaui Műszaki Egyetem 
tiszteletbeli szenátorává is nevezték ki. Az 1933 után bekövetkezett zsidóüldözés a Smoschewer családot is sú-
lyosan érintette. A céget 1938-ban „árjásították”, ennek során 1938-ban „F.W. Hofmann KG", majd  
Feldbahnfabrik FW Budich lett. Mintegy 500 gőzmozdonyt gyártottak, különféle típusokban és nagyságokban. 
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A dátumból következően az első alkalmazója a hadsereg lehetett a hadivasúti szolgálatban, 
valahol, k.u.k. Rollbahn RIIIc No. 353. számon. 

Az iratok alapján a következő tulajdonos a Neusclosz-féle, Nasici tanningyár és gőzfűrész Rt 
Zirc,

38
 később ezt aztán felvásárolta az Uglyai Faipari Rt Budapest V. Tükör utca 4.  

A mozdony az 1920-as évek valamelyikében Festetics Kálmán gróf, Németlad – 

Gyögyöspuszta39
 gazdasági vasútjára kerül át, de itt is társtulajdonosa a Neusclosz-féle, Nasic 

tanningyár és gőzfűrész Rt Zirc. Az egyik forrás a németladi gazdasági vasúton – szerkocsis 

mozdonyként említi –, akkor viszont C-n2v a jellege? Itt a németladi vasúton a mozdony neve 

„Bözsi”, és szerkocsiról szóló irat 32367/VIII.-937. 

Innen a mozdony Magyar Vasútforgalmi Rt, Budapest Tükör u 4. telephelyére lesz átjegyez-

ve. Nem meglepő, mert a korábbi tulajdonos az Uglyai Faipari Rt-nek is ez a telephelye. 

Tőlük vásárolja meg a Kondói Kőszénbánya Kft bányavasútja 1937.08.24. táján. Az időpontot 

az akkori műtanrendőri próba alapján Villányi György valószínűsítette. 

Ugyanezt erősíti Felek Ferenc is: 

  

„Ludnavölgyi Kőszénbánya Vállalat Kft. – Kondó (Sajószentpéter), 3. pályaszán, 
Fahnischewer, Breslau 604. gysz. Mtr. próba 1937.VIII.24.”40

 

 

A Fahnischewer, valószínűleg „elírás”, helyesen, Smoschewer a gyár neve és a mozdony 

típusa is. Ez annál is inkább így lehet, mert a német mozdonygyárak listáján ilyen nevű gyá-
rat, hogy Fahnischewer, nem találtunk és mozdonytípust sem.

41
 

Egy gondolatunk azért van! Lehet, hogy ez nem típus, hanem kis módosítással a mozdony 

neve? 

„ Fahrni schwer” → „Vezess keményen” 

 

Az új kondói vasúton 3. pályaszámon van a mozdony besorolva. A műtanrendőri próbája 
1937-ben történt, azaz még a vasút újjáépítése előtti évben. Ez lehetett a németladi vasúton, 

                                                           
38

 1911-ből már ismeretes a Neusclosz-féle Nasici Tanningyár és Gőzfűrész Rt üzleti jelentése. Nasic, ma: 

Nasice, Horvátország. A céget az 1910-es évek közepén az Osztrák-Magyar Monarchia legjelentősebb faipari 
vállalataként ismerték. Hazánkban is több helyen volt telepe, érdekeltsége, így Zircen is. A céget Neuschlosz 

Simon alapította (Vág-Vecse 1821 márc. 5., – Budapesten 1871 jan. 31.) Az 1840-es években alapította Bernát 
bátyjával a Neuschlosz és. fiai céget. A cég székhelyét Budapestre tette át, hol nagy kiterjedésű fakereskedést és 
ács-üzletet folytatott és ezekkel párhuzamosan út- és vasútépítkezéseket is vállalt. 1860. megalapította az első 
magyarhoni parketta gyárat, amely létesítésével a magyarhoni parkettaipar is megalapozódott. Azonkivül min-

dinkább fejlesztette a gőzfürész-üzemet és ácsüzletet, úgy hogy a gyár az első iparvállalatok közt foglalhatott 
helyet az országban. Az általa alapított vállalatokat 1882-től fiai vitték tovább. A tanin az a csersav.  
39

 Gyöngyöspusztai birtok Alapító gróf Festetics Dénes, haszonélvező gróf Festetics Kálmán. Festetics Kálmán  
a déghi ágból, (1847. november 25. – 1928.)  Cs. és kir. kamarás. Neje Clam-Gallas Klotild grófnő. A bogáti, 
gyöngyösi és gyaláni majorátusok ura; társtulajdonosa a toponári grófi birtoknak. 1914-ben 100 000 koronás 
adományt tett a Vöröskeresztnek és bogáti kastélyát a világháborús sebesültek ápolására kórházzá alakíttatta.  
40

 Felek Ferenc anyagai és szíves közlései 
41

 Lokomotivhersteller. http://www.lokhersteller.de/lokbau/lokhersteller.htm#f 

http://www.lokhersteller.de/lokbau/lokhersteller.htm#f
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de talán már elképzelhető, hogy a Ludna pusztaiak „dolgoztak előre”, ahogy ezt az előzőek-

ben leírtuk. Az előző fejezetben láttuk, hogy a vasút 1937-ben már működött!    

 

Pálya 

szám 
Gyártó 

Nyomtáv 

(mm) 

Gyári 
szám 

Gyár- 

tási 
év 

Műtan 

rendőr 

dátum 

Kazán 

próba 
Tulajdonos Jegyzet 

3 Smoschewer 760 604 1917 1937.08.24. 
1937.07.26; 

1939.12.19. 

1. Cs és kir Hadivasút KuKHB 

Németladon 
„Bözsi”; 

és szerkocsis 
32367/ 

VIII.-937; 

C-n2t, vagy 
C-n2v42 

2. Neusclosz-féle, Nasic tanningyár 
és gőzfűrész Rt Zirc;  
3. Festetics Kristóf gr Németlad – 

Gyögyöspuszta vasút;  
Neusclosz-féle, Nasic tanningyár 
és gőzfűrész Rt Zirc; (későbbi neve 
Uglyai Faipari Rt Budapest V. 
Tükör utca 4.) 
192? - 

4. Magyar Vasútforgalmi Rt Bp. 
Tükör u 4. 
- 1937. 

5. Kondói Kőszénbánya Kft  
Iparvasút 
1937.08.24.(?) - 

 

A következő képen látható Smoschewer mozdony a Feketegarami Erdei Vasút 
(Čiernohronská železnica, ČHŽ) tulajdona, Szlovákiában, a Besztercebányai kerületben, a 
Breznóbányai járásban. 

 

 

A breslaui, Smoschewer & Co.  

mozdonygyár mozdonya
43

 

 

 

A Gömör–Szepesi-érchegységben fekvő Fekete 

Garami Vasúton (F. G. V.) 1909-ben kezdődött 
meg a forgalom, a feketebalogi fűrésztelep és 

Kisgaram között. Az I. világháború során orosz hadifoglyok építették tovább a végül már 
131,98 km-es, fát szállító hálózatot. 

A képen látható mozdony a Smoschewer 628/1918 gyártási számot viselte.  

A mi 604/1917 gyári számú mozdonyunk – ugyanez a típus – ezt a mozdonyt előzve, egy év-

vel és 23 mozdonnyal korábban épült meg. 

 

 

 

 

                                                           
42

 C-n2t → C (három kapcsolt kerékpár), n (túlhevített gőz), 2 (gőzhengerek száma), t (szertartályos mozdony) 
43

 Hronec, Szlovákia (1886-ig Rhónicz, majd Kisgaram), 760mm nyomtáv. Author:Stanislav Jelen.  
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A breslaui Smoschewer & Co.  

mozdonygyár egyik, két kapcsolt  
kerékpárú mozdonya

44
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PL-53-124,  

Breslau, Smoschewer,  

mozdony, 1920
45

 

 

 

Találtunk egy képet a volt KuK Hadivasúti 
mozdonyok közül. Ez a mozdony a RIIIc 418. 

számot viselte és most méltó módon ki lett 
állítva. C-n2t elrendezésű és hasonlíthat a mi 
mozdonyunkra… 

 

KuKHB, RIIIc 418.
46

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abból, ami látszik, 
talán a Smoschewer 

mozdony, a kondói  
bányavasúton47

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
44

 Smoschewer mozdony egy 1924-es hirdetésből. http://www.werkbahn.de/eisenbahn/lokbau/budich.htm 
45

 https://www.flickr.com/photos/34148515@N03/37734254925 
46

 Ex k.u.k. Rollbahn RIIIc No. 418 aufgestellt vor der Niederlassung der Universale Hoch- und Tiefbau 

Gesellschaft in Trumau. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:KukHB_RIIIc_418.jpg 
47

 Kocsis Pál (Várady József: A tiszáninnen református templomai) 

http://www.werkbahn.de/eisenbahn/lokbau/budich.htm
https://www.flickr.com/photos/34148515@N03/37734254925
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4. pályaszámú, motorkocsi, a  

„Tarzan”  

 

A Kondó – Sajószentpéter bányavasút fűtőház-javítóműhely saját építésű motorkocsi-

ja.  

Műtanrendőri próba: 1941. október 27. Ez 

egyben eligazít bennünket az építés idejéről 
is, ami 1940-41 lehet!  Ezt személyszállításra 
használták a kialakításánál fogva, ezt a kép is 
bizonyítja.  

 

„Tarzan”, a saját építésű 

motorkocsi
48

 

 

Motorjáról, hajtásláncáról nem maradtak fenn adatok, de annyit tudunk, hogy egy Ford te-

hergépkocsit használtak fel az építéséhez.49
 Elgondolásom szerint mind a motor, mind a haj-

táslánc elemei ebből származhattak, sőt nagyon hozzá sem kellett nyúlniuk ehhez… A hajtás-

lánc tulajdonképpen mindenben megfelelt, legfeljebb a nyomaték – sebességváltót kellett 
esetleg a megengedhető pályasebességhez „lekorlátozni”. Megfelelően alakították ki a kis-

vasúti futóművet a gépkocsi kerekei helyén, a 760 mm nyomtávhoz. A kép alapján elképzelhe-

tő, hogy csak a korábbi vezetőfülkét és a rakteret alakították át a látható módon, egy vagon-

szerű felépítményre, vezetőállással, utas ülésekkel?  

Az egyszerű szerkezet, a belsőégésű motor könnyű kezelhetősége, a kis üzemköltség, a gyors 

üzembe helyezhetőség óriási előny volt a vasút gőzmozdonyaival szemben.  

Valószínűleg ez inspirálta a megalkotását! 

Mindenesetre bátor és sikeres vállalkozás volt ismerve a mindenkori vasúti felügyeletek kér-

lelhetetlen szigorúságát! 

 

Pálya 

szám 
Gyártó 

Nyomtáv 

(mm) 

Gyári 
szám 

Gyár- 

tási 
év 

Műtan 

rendőr 

dátum 

Utolsó 

kazán 

próba 

Tulajdonos Jegyzet 

4 

Kondó – Sajószentpéter 
bányavasút  
javítóműhely 

760 - 1941 1941.10.27.. - 
Kondói  
Kőszénbánya Kft 

„Tarzan”, 
Ford  
tehergépkocsiból  
átépítve 

 

 

                                                           
48

 Villányi György fényképe 
49

 A második világháború előtt a Ford több nagyobb megrendelésre kötött szerződést Magyarországon. Mivel a 
hazai állomány gyors ütemben fejlődött, ezért szükségesnek bizonyult egy helyi központ létesítése. 1938-ban 

létrejött a német tulajdonú Ford Motor Rt, amely egy évtizeden át működött. A Ford autók, de a Fordson trakto-

rok is nagyon népszerűek voltak hazánkban. Miután több, különféle tárgyalásra is sor került, amelynek eredmé-
nyeként a MÁVAG megkezdte a Ford V8, majd az Eiffel típusok összeszerelését az Autótaxi vállalatnak, illetve 
a Hadügyminisztérium is Ford teherautók beszerzése mellett döntött.  
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5. pályaszámú,  

Jung gőzmozdony  

 

Kisvasúti honlap: 

 

KBK kódszám: 1375,0163 Jung gőzmozdonyok (3 tengelyes) 
Állapot: sorsa ismeretlen 

Megjegyzés: 
 

Gyártó: Jung 

Típus: .... Jelleg: Cn2t 

Gyártási szám/év: 163/1893 Nyomtáv: 760 

 
A jármű ismert életútja 

 
Dátum Esemény Hely Pályaszám Megjegyzés 

 
1941.04.21. L50 Huszt BEDŐ 

  
1.......... > Sajószentpéter 5 

  
 

A mi változatunk: 

 

A mozdonyt a Jung gyártotta, 163/1893. gyártási számon. Egyes forrásokban ezt is 
Jungenthal mozdonyként hozzák, de már rámutattunk, hogy ez csak a 1913 után lehetett vol-

na így.  

Az első ismert tulajdonos Grossmann Jenő, gép- és műszaki kereskedő, Nagyvárad Kossuth út 
7. volt. Az iratok szerint 1941.11. hóban nála volt a mozdony. 

Tőle vásárolta meg Luger Kamilló,
51

 a Luger Kamilló és Tsa-i Huszt, alsóbisztrai erdei vasút-

ra.
52

  

Innen került a mozdony a kondói bányavasúthoz, vélhetően 1943 nyarán, mert az új futáspró-
ba és kazánvizsgálat is ekkor volt.  

  

Pálya 

szám 
Gyártó 

Nyomtáv 

(mm) 

Gyári 
szám 

Gyár- 

tási 
év 

Műtan 

rendőr 

dátum 

Kazán 

próba 
Tulajdonos Jegyzet 

5. Jung 760 163 1893 1943.08.25. 1943.07.01. 

1. ? 

Alsóbisztrán a  
mozdony neve: 

„BEDŐ”53 

2. Vélhetően KukHB (hadivasút) 

3. ? 

4.Grossmann Jenő, gép- és  
műszaki kereskedő, Nagyvárad 
1941.11. 

                                                           
50

 „Leltárban volt, látták az adott vasúton. Ha ismert időpontban készült fényképen szerepel, az is ide tartozik; a 
lényeg, hogy bizonyított, hogy ekkor azon a vasúton volt.” (Kisvasút.hu) 
51

 Luger Kamilló 1866. június 13-án született Budapesten, Luger Károly és Mayer Anna fiaként. 1891 előtt fele-

ségül vette Gutheil Ilonát. Legalább 2 fiú és 1 lány gyermekei voltak. 1947. szeptember 1-jén halt meg szülővá-
rosában, 81 éves korában, Budapesten temették el. 
52

 Ezt a céget is magába olvasztotta Wiener Artúr nagykereskedő, aki 1945 nyarán új fakereskedő vállalkozást 
alapított, Hortai, Wiener és Társa néven, 1946-ban pedig együttesen átvették a tüzelőkereskedelemmel foglalko-

zó Luger Kamilló és Társa Rt.-t is. 
53

 Település azon a vidéken, Bedő, vagy Bedőháza. 



 A Sajószentpéter–Kondó–Harica külszíni bányavasút  A bányavasút. A mozdonyok, kocsik 1937-1945   

|18 

2. Luger Kamilló, Huszt, 
Alsóbisztra 

1941-? 

3. Ludnavölgyi Kőszénbánya Kft 
bányavasút 
1943? 

 

 

 

 

 

Jung mozdony
54

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jung mozdony
55

 

 

 

 

 

 

 

 

Jung szerkocsis mozdony
56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
54

 Arnold Jung Locomotive from 1905 of the Otavi Mining and Railway Company in Tsumeb, Namibia 
55

 Arnold Jung 'Graf Schwerin-Löwitz' No. 1261 
56

 JDŽ 83-052 in Mokra Gora 
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Jung mozdony
57

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. pályaszámú,  

Hunslet gőzmozdony  

 

Kisvasúti honlap: 

 

KBK kódszám: 1330,1242 Hagans gőzmozdonyok 

Állapot: sorsa ismeretlen 

Megjegyzés: Gyártó: HUNS 

Gyártó: .... (ismeretlen) 

Típus: .... Jelleg: 2Cn2t 

Gyártási szám/év: 1242/1916 Nyomtáv: 760 

 
A jármű ismert életútja 

 
Dátum Esemény Hely Pályaszám Megjegyzés 

 
........... F ...... LROD 330 

  
1.......... > Sajószentpéter 6 

  
 

A mi változatunk: 

A mozdonyt nem a Hagans gyártotta és nem „ismeretlen”!  

A Christian Hagans Gépgyár egy német mozdonygyár volt. Ez a mozdony viszont 

angol! 

A Hunslet Engine Company -t 1864-ben alapították Hunsletben, Leedsben, Angliában. A cég 
több mint 100 éve gyárt gőzhajtású tolatómozdonyokat, jelenleg dízelmotoros tolatómozdo-

nyokat gyárt. Az Ed Murray & Sons tulajdona.
58

 

                                                           
57

 Arne-Jung no 3872 of 1931 at Warren Wood Station, B&WLR 
58

 1989. február közepén megalakult a Ganz Vasúti Járműgyár Rt., amely megvette a volt GM vagyonát és szel-

lemi tulajdonát (rajztárát), de elődjétől semmiféle szállítási kötelezettséget, nem vállalt magára. Ezekről eseten-
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A keskennyomtávú gőzmozdonyainak első példánya egy palakőbánya részére készült 1870-

ben, 1 láb és 10 hüvely, azaz 578 mm nyomtávú pályára. 

Az I. világháború alatt nagyon sok mozdonyt gyártottak a brit Hadügyminisztérium megren-

delésére, a keskennyomtávú hadivasutaknak. 

A megrendeléseik nagysága és stabilitása a 

háború utáni válság átvészelését is megol-

dotta.  

 

A 6. pályaszámú, Hunslet,  
                                                 1242/1916 mozdony

59 
 

A 6. pályaszámú mozdony tehát egy Hunslet 

1242/1916, British War Department, LROD 330; 2C-n2t
60

 építési jelleggel.  

A mozdony korábbi sorsáról csak feltételezések vannak. 1916-os építése és a hadi megrende-

lés alapján lehetett akár nyugat-Európában is az ottani hadszíntéren. Az iratokon erre utal az 

LROD330. pályaszám. A háború után vélhetőleg nem szállították vissza Angliába, hanem 

eladták. Azt, hogy hol volt 1918 vége és 1924 között nem tudjuk.  

1924-ben azonban már a Mezőnyék – Ládháza61
 Kavicsbánya tulajdona, itt „NYUSZI" néven 

futott. 

 

1242/1916 mozdony. 

Itt már, 1958-ban, a Kazincbarcika- 

Herbolya bányavasúton62
   

 

Innen vásárolta meg Bátori Oszkár mérnök,63
 (Budapest 

IX. Ráday u 38.), 283/938 iratszámon.  

Vélhetőleg 1938-ban, vagy közvetlen utána kerülheted a 
sajószentpéteri bányavasútra. 

A képek tanúsága alapján aztán innen átkerült a Kazincbarcika – Herbolya bányavasútra, az 

1950-es években. Ekkor már ezek a bányák is a Bükkaljai Bányavállalat (Bükkaljai Bánya-

                                                                                                                                                                                     

ként új szerződéssel kívánt ügyfeleivel megállapodni. Időközben a Ganz Vasúti Járműgyár Rt. részvényeit meg-

vásárolta az angol Hunslet Gyár és ezzel a cég neve Ganz Hunslet Járműgyárra (GH) változott. 
59

 Villányi György fényképe 
60

 2C-n2t → 2 (futótengely a hajtott kerekek előtt), C (3 kapcsolt kerékpár), n (telített gőz), 2 (gőzhengerek szá-
ma), t (szertartályos) 
61

 Ma Nyékládháza 
62

 Mohay László fényképe, Felek Ferenc szíves közlése. Ekkor már a Sajószentpéter és a Kazincbarcika környéki 
bányák egy része a Bükkaljai Bányaüzem (korábban Sajószentpéteri Szénbányák NV, majd Bükkaljai Szénbánya 
Vállalat, Bükkaljai Bányaüzem) keretében vannak. Így a korábbi bányavasutak is. A Sajószentpéter –Kondó - 
Harica és a Kazincbarcika – Herbolya - Tardona vasút is. 
63

 Bátori Oszkár gépészmérnök, vállalkozó.  Kajdacs-Borjád közötti Sió-híd a 6319. j. úton és a sárszentlőrinci 
Sió-híd a 6232. j. úton. Kivitelezők: Bátori Oszkár mérnök, Rossemann és Kühnemann - Epp és Fekete Egyesült 
Gépgyárak Rt. Medinai Sió-híd a 6316. j. úton. Kivitelezők: M. kir. Állami Gépgyár Bp., Hübner Béla o m.,  
Bátori Oszkár építési vállalkozó. (1934-35)  Hídtörténeti kiadványok. Hidak Tolna megyében (Szekszárd, 2002) 
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üzem) fennhatósága alatt álltak és a Sajószentpéter térségiek is. Így két bányavasútja is volt a 

Bükkaljai Bányaüzemnek.  

 

Pálya 

szám 
Gyártó 

Nyomtáv 

(mm) 

Gyári 
szám 

Gyár- 

tási 
év 

Műtan 

rendőr 

dátum 

Kazán 

próba 
Tulajdonos Jegyzet 

6 Hunslet 760 1242 1916 
1924.07.23. 

1953.04.17. 

1936.09.26. 

1936.11.26. 

1. Brit hadivasút 
1916-18 

2C-n2t 

2. Mezőnyék - Ládháza Kavicsbánya 

1924-1938 

3. „A „NYUSZI „eladva a Huszti Gőzfűrész-
nek”.64 

 Huszti Gőzfűrész Üzem65 

1939- 

4. Bátori Oszkár mérnök, Budapest IX. Ráday 
u 38. 283/938 iratszámon 

1938- 

5. Ludnavölgyi Kőszénbánya Kft Iparvasút 
1938-1957 

6. Sajómelléki Szénbányák N.V. Kazincbarci-

ka- Herbolya bányavasút 
1957.- 

 

 

 

 

A 6. pályaszámú, Hunslet,  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Hunslet, 1242/1916 mozdony, 

Herbolyán66
 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. pályaszámú,  

MÁVAG 106/5. sorozatú gőzmozdony  

 

                                                           
64

 Felek Ferenc: 760 mm-es nyomtávolságú magán, ipari, erdei és uradalmi gőzmozdonyok hazánkban 
65

 Ez csak Kárpátalja visszavétele után lehetséges, azaz 1939.03.15-18. … Ez az alsóbisztrai vasút lehet? 
66

 Mohay László fényképe, Felek Ferenc szíves közlése. 
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 Ezt a mozdonyt majd igazából az 1945 utáni időszaknál kell tárgyalnunk, mert ide esik 
a működése a vasúton.  

 

Kisvasúti honlap: 

 
KBK kódszám: 1316,0023 MÁVAG gőzmozdony, 106 szerkezet 
Állapot: van 

Megjegyzés: 
 

Gyártó: Bp (MÁVAG Budapest) 
Típus: 106-5 Jelleg: Cn2t 

Gyártási szám/év: 4877/1935 Nyomtáv: 760 

 
A jármű ismert életútja 

 
Dátum Esemény Hely Pályaszám Megjegyzés 

 
1935.03.06. > Dorog 106/2 

  
1935.03.26. M67 Dorog 106/2 

  
1948.09.08. > Pernyepuszta 2 

  
1950....... > Sajószentpéter 7 

  
1950.11.10 J68 Sajószentpéter 7 víznyomáspróba 

 
1955.11.22 L69 Sajószentpéter 7 

  
1957.04.27 J Lenti/Debrecen jjü. 357,31370 kerékabroncsozás 

 
19......... > Pálháza 

   
1960.06.21 J Pálháza/Debrecen Jjü. 357,31371 víznyomáspróba 

 
199........ > Pálháza 

 
kiállítva 

 
2.......... > Palkonya 

   
 

 

A mi változatunk: 
 

A MÁVAG e típust nagy számban építette, 106. és 107. gyári szerkezetszámú, keskeny, 

760 mm nyomközű mozdonyokként, ezért később a MÁV, mint a Gazdasági Vasutak Igazga-

tósága és egyes ipari, bányászati, 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. 

A 7. pályaszámú mozdony a MÁVAG72
 106/5. szerkezetű mozdonya volt.  Gyártásuk MÁVAG 

4877/1935 számon történt, 106/5 jelleggel. A Salgótarjáni Kőszénbánya Rt. Dorog részére 

gyártották, ott a 106/2 pályaszámú mozdonyként dolgozott.  

                                                           
67

 Műtanrendőri vizsga 
68

 Jelentősebb javítás, pl. kazánvizsga, főjavítás 
69

 Leltárban volt, látták az adott vasúton. Ha ismert időpontban készült fényképen szerepel, az is ide tartozik; a 
lényeg, hogy bizonyított, hogy ekkor azon a vasúton volt. 
70

 Felek Ferenc listáin a 357,313. számon: MALLERD (Magyar Állami Erdőigazgatóság) állományában 
357,313; „ANTAL”; 1923. Orenstein & Koppel 10 526 gysz.; Lenti. Ez tehát nem MÁVAG mozdony! 
71

 A MÁV 357. mozdonysorozata az első számozási rendszer (1868 – 1891) a 278 – 283; a második pályaszám-

rendszerben (1891- 1911) IIIh; a 3021 – 3026; a harmadik rendszerben (1911-) 357,001–006 mozdonyokat tar-

talmazták. Ezek Maffei típusú mozdonyok volta, C-n2v elrendezésben, 6 készült belőlük (Hátszeg néven, Első 
Erdélyi Vasút). Kimutatásokban fellelhető a MÁV 357. sorozat más mozdonyokkal is. 
72

 A Magyar Királyi Állami Vas-, Acél- és Gépgyárak (röviden MÁVAG) a Magyar Királyi Államvasutak Gép-

gyára, a MÁV-ot mozdonyokkal és gördülőállománnyal ellátó gyár volt. Valaha több ezer főt foglalkoztató ál-

lami ipari nagyvállalatként működött, amely Budapest VIII. kerületében a Kőbányai út, a Hungária körút, Vajda 
Péter utca, Orczy út által határolt kiterjedt ipari terület létesítményeit foglalta magába. A Weiss Manfréd Acél- 
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Pálya 

szám 
Gyártó 

Nyomtáv 

(mm) 

Gyári 
szám 

Gyár- 

tási 
év 

Műtan 

rendőr 

dátum 

Kazán 

próba 
Tulajdonos Jegyzet 

7 
MÁVAG 

106/5 
760 4877 1925 

1935.03.26. 

1948.09.08. 

1935.01.07. 
1944.10.10 

1950.11.10. 

1960.06.21. 

1. Salgótarjáni Kőszénbánya Rt 
Dorog. 106/2. psz. 
1935.03.06.-1948.09.08. 

C-n2t; 

Pálházán „Bimbó” 
névre keresztelték.73 

2. Mátravidéki Erőmű és Bánya 
Építő Rt, Pernyepuszta (Selyp). 
2. psz. 
1948.09.08.-1950.11.10. 

3. Sajószentpéter-Kondó- 

Harica Iparvasút 
1950.11.10.-1955.11.22. 

4. Debrecen járműjavító 

1957.04.27. kerékabroncsozás 
357.313. 

5. Pálháza 

1957.?- 
1960.06.21. kazánpróba 

196? leállítva, és kiállítva 

5. Palkonyai Kisvasutak Kft74 

20??- 

 

A MÁV ezeket a mozdonyokat a 106/5. típust a 394. sorozatba sorolta be. A 4879. 

gyári számút, ami a mi mozdonyaink gyártási sorozatában a szomszédos szám, meg is talál-

tuk. MÁV Gépgyár 4879/25. gysz. 106/5 jelleg, MÁV 394,201.
75

    

 

 

394. sorozatú gőzmozdony 

(MÁVAG 106.)76  
 

 

 

 

 

MÁVAG 106. 
szerkezetű,  

MÁV394. sorozatú 
gőzmozdony77  

 

A táblázat alapján látható, hogy ez a mozdony 
1945 előtt nem volt itt e vasúton! 

 

8. pályaszámú,  

MÁVAG 106/5. sorozatú gőzmozdony  

 

                                                                                                                                                                                     

és Fémművekkel együtt a hazai gépgyártás egyik legnagyobb üzemeként tartották számon. Első mozdonyát 
1873-ban gyártotta, leghíresebb terméke pedig az 1924-től gyártott 424-es gőzmozdony volt. 
73

 Villányi György közlése. 
74

 Palkonyai Kisvasutak Kereskedelmi, Szolgáltató és Turisztikai Korlátolt Felelősségű Társaság. Palkonya 

(Németpalkonya) község Baranyában a Siklósi járásban. A Pécs–Villány–Magyarbóly-vasútvonal érinti a telepü-
lést. 
75

 Felek Ferenc: listája. 
76

 Debrecen www.benben.hu 2 
77

 Szilvásvárad a Fűtőház udvarán. https://commons.wikimedia.org 
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Kisvasúti honlap: 

 

 

KBK kódszám: 1316,0024 MÁVAG gőzmozdony, 106 szerkezet 
Állapot: sorsa ismeretlen 

Megjegyzés: 
 

Gyártó: Bp. (MÁVAG Budapest) 
Típus: 106-5 Jelleg: Cn2t 

Gyártási szám/év: 4878/1939 Nyomtáv: 760 

 
A jármű ismert életútja 

 
Dátum Esemény Hely Pályaszám Megjegyzés 

 
1939.07.01. > Tatabánya 2 

  
1939.10.07. M Tatabánya 2 

  
195........ > Sajószentpéter 8 

  
1953.05.27. M Sajószentpéter 8 

  
1954.06.01. J Sajószentpéter 8 utolsó nyomáspróba 

 
........... 

 
...... ...... 

  
 

 

A mi változatunk: 

 

A 8. pályaszámú mozdony a MÁVAG78
 106/5. szerkezetű mozdonya volt.  Gyártásuk 

MÁVAG 4878/1935 számon történt, 106/5 jelleggel. A Salgótarjáni Kőszénbánya Rt. Dorog 
részére gyártottá, ott a 2 pályaszámú mozdonyként dolgozott.  

Sajószentpéterre csak az 1950-es években került ezért majd ott is tárgyaljuk. 

 

Pálya 

szám 
Gyártó 

Nyomtáv 

(mm) 

Gyári 
szám 

Gyár- 

tási 
év 

Műtan 

rendőr 

dátum 

Kazán 

próba 
Tulajdonos Jegyzet 

8 
MÁVAG 

106/5 
760 4878 1925 

1939.10.07. 

1953.05.27. 
 1954.06.01. 

1. Salgótarjáni Kőszénbánya Rt Dorog 

1935.03.06.-1948.09.08. 
C-n2t 

2. Sajószentpéter-Kondó- Harica Iparvasút 
1950.11.10.-1955.11.22. 

 

A táblázat alapján látható, hogy ez a mozdony 1945 előtt nem volt itt! 

 

9. pályaszámú,  

Henschel gőzmozdony  

 

Kisvasúti honlap: 

 

                                                           
78

 A Magyar Királyi Állami Vas-, Acél- és Gépgyárak (röviden MÁVAG) a Magyar Királyi Államvasutak Gép-

gyára, a MÁV-ot mozdonyokkal és gördülőállománnyal ellátó gyár volt. Valaha több ezer főt foglalkoztató ál-

lami ipari nagyvállalatként működött, amely Budapest VIII. kerületében a Kőbányai út, a Hungária körút, Vajda 
Péter utca, Orczy út által határolt kiterjedt ipari terület létesítményeit foglalta magába. A Weiss Manfréd Acél- 
és Fémművekkel együtt a hazai gépgyártás egyik legnagyobb üzemeként tartották számon. Első mozdonyát 

1873-ban gyártotta, leghíresebb terméke pedig az 1924-től gyártott 424-es gőzmozdony volt. 
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KBK kódszám: 1372,5277 Henschel gőzmozdonyok (3 tengelyes) 
Állapot: sorsa ismeretlen 

Megjegyzés: 
 

Gyártó: Hens (Henschel) 

Típus: .... Jelleg: Cn2t 

Gyártási szám/év: 5277/1899 Nyomtáv: 600 

 
A jármű ismert életútja 

 
Dátum Esemény Hely Pályaszám Megjegyzés 

 
........... F Sajószentpéter GV 83 

  
 

 A mi változatunk: 

 

A Henschel mozdony 760 mm nyomtávú volt, melyet 5277/1899 számon gyártottak.  

A mozdony, gyártás utáni, korábbi sorsáról csak nagyon keveset tudtunk, ezért ezzel kapcso-

latosan a MÁV információkhoz is fordultunk, hiszen a MÁV a 390. sorozatba három különbö-
ző eredetű, szertartályos, keskeny nyomtávú, gőzmozdonyt is besorolt. A jellegük C-n2t volt. 

Ezek közül  

 Maffei gyártású: 2 mozdony 

o Maffei 2906/08  

Borzsavölgyi Gazdasági Vasút, BVGV 19 → ČSD U35.001 → 
MÁV390.001.(1939.09.26.) → Beregszász Fűtőház (1940.05. leltárban) → 
Ungvár Fűtőház (1943.05. leltárban) → MÁV Debrecen (1955. 30/1955.számú 
új kazánt kapott – Debreceni Járműjavító és egyben 950 mm nyomtávra átépí-
tetté; selejtezés: 1961.04.12.) 

o Maffei 2907/08  

BVGV 20 → ČSD (1923.) → ČSD U35.002. (1924.) → MÁV390.002 (1939.) 

→ Beregszász Fűtőház (1940.05. leltárban) → SZD
79

 Beregszász (1944. 11. –)  

A 390.002 pályaszámú gép a második világháború következtében a Szovjetuni-

óba került, további sorsa ismeretlen. 

o Henschel gyártmány: 1 mozdony 

o Henschel 10417/11 

Hadivasút kukHB (1916.12.24.–1917.08.24.) → Szolyva
80

 (1917.09.27.) → 

Hadivasút kukHB (1918.07.) → Bolechov Fűrészüzem (1939.09.) → Szovjet-

unió (1941. 07.)  → MÁV IV/10417. majd MÁV 390.101. (1941.10.13.) → 
Szovjetunió (1944.11.–1951.02.) 

Ez a Henschel gyártmányú mozdony a Bolechów-i Fűrészüzemtől került a 
MÁV-hoz, előbb MÁV IV/10417 pályaszámot kapott, majd 390.101-at. Ezt 

                                                           
79

 Szovjet Vasút 
80

 Szolyvai Falepárló R.t., Szolyva – Hársfalva; Holzhandels-AG, Wien, korábban Schönborn herceg tulajdoná-
ban. 
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szintén a Szovjetunió „einstandolta” a második világháborúban, további sorsa 
ismeretlen. 

Ez tehát nem, de egy másik – „ismeretlen” – Henschel mozdony volt Sajó-
szentpéteren… 

o Borsig gyártmány: 1 mozdony 

o Borsig 6989/08 

A gyártása után Lötschbergben
81

 az alagútépítésnél, pályaépítő-mozdony. Itt az 

5. pályaszámon.  

Szolyvai Falepárló Rt – ČSD tulajdonban (1930.12.16.–1935.12.06; 9. psz.) → 
MÁV 390.201. (1941.10.13.–) → Nyíregyháza (?) → Borsod Megyei Húsipari 
Vállalat (1962.) → eladva? (?) 

Nem jutottunk tehát sokra a mi Henschel mozdonyunk utáni nyomozásban, ami az előéletére 
vonatkozna! 

Annyit azonban a fellelt iratokból tudunk, hogy a mozdony 1923. novemberig a Selypi Kőbá-
nya vasútján működött. A Selypi gazdasági vasút 760 mm nyomtávolságú volt. Ennek fővo-

nala 16,0 km, Újmajori kiágazás 0,3, Kiágazás a cukorgyárba 1,2, Pálteleki kiágazás 0,7, Hé-
halomi vonal 2,9, Petőfibányai vonal 4,5, Kiágazás Petőfibányán 1,1 km. Hálózathossz össze-

sen: 26,6 km volt. 

Később majd ez a mozdony a sajószentpéteri vasúton GV 83 és MÁV-GVI 382.083 számon 
működött.  

Sajnos a MÁV 382. sorozatban e mozdonyt nem találtuk meg. Ott csak 001.- 016. azaz tizen-

hat mozdonyt tartanak nyilván, azok is StEG
82

 mozdonyok.  

A későbbi Gazdasági Vasutaknál azonban igen! 

 

Pálya 

szám 
Gyártó 

Nyomtáv 

(mm) 

Gyári 
szám 

Gyár- 

tási 
év 

Műtan 

rendőr 

dátum 

Kazán 

próba 
Tulajdonos Jegyzet 

9. Henschel 760 5277 1899 1923.11.28. 
1926.12.14;  
1938.05.10. 

1. ? 

C-n2t 

2. MÁV 390. sorozat? 

3. Selypi Kőbánya Rt 
1923.11. 

4. Kondói Kőszénbánya  
Kft bányavasút 
1923.11. – 
9. pályaszám; 
5. Sajószentpéter –Kondó- Harica Iparvasút 
(1949-1955) 

GV83;  
MÁV-GVI 382.083. 

 

 

 

 

                                                           
81

 Svájc 
82

 Osztrák-Magyar Államvasút Társaság, Staats-Eisenbahn-Gesellschaft, StEG, Lokomotivfabrik der StEG, 

avagy Maschinenfabrik der StEG 
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Henschel 3 tengelyes  

gőzmozdony, C-n2t 

 

 

 

 

 

10. pályaszámú,  

MÁVAG 70. szerkezetű gőzmozdony 

 

Ezt a mozdonyt csak 1949-ben gyártják le. Itt is látszik, hogy a közismert, folyamatos 

pályaszámrendszer csak az 1945 utáni állapotra vonatkozik! Nem lehetett itt tehát az 1937-

1945 közötti időszakban! 

 

11. pályaszámú,  

O&K gőzmozdony  

 

E mozdony 600 mm nyomtávolságú és a vasútnak e vonalszakaszán dolgozott.  

A következő táblázat a fellelt adatok alapján készült. 

Pálya 

szám 
Gyártó 

Nyomtáv 

(mm) 

Gyári 
szám 

Gyár- 

tási 
év 

Műtan 

rendőr 

dátum 

Kazán 

próba 
Tulajdonos Jegyzet 

11 O&K 760 6812 1914 1953.03.25. 
1941.11.27. 

1947.11.27. 

1. Alsórákosi Fatársaság – Alsórákos83 

(Cservenka Rt) 

B-n2t 

2. „Ócskavas kereskedés” 

3. Ludnavölgyi Kőszénbánya Kft 
 Iparvasút 
„WALTER” a neve 

1941. -1946 

4. MÁSZ Rt Kazincvölgy i Bányavasút 1. psz.  

„WALTER"; 
1946-1947 

4. MÁSZ Rt Kazincvölgyi Bányavasút 
1953.03. 
„WALTER" 

1947-? 

 

A vasút 1945 utáni adatgyűjtésében azonban mindezzel csak részben megegyező adatokat 
találtunk! A mozdony tényleges sorsának levezetése ott található.84

  

 

„Megjavítják munkájukat a sajószentpéteri iparvasút dolgozói 

                                                           
83

 Alsórákos település, Székelyudvarhelytől 70 km-re, az Alsórákosi – Oltszorosban fekszik. 
84

 Az iparvasút mozdonyairól és járműveiről szóló fejezet, 1945 után. 
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A sajószentpéteri iparvasút dolgozói termelési értekezleten beszélték meg, miképpen 
javíthatják meg munkájukat, emelhetik teljesítésüket.  

Szalai Béla üzemvezető rámutatott, hogy a széntermelés emelkedése, az erdőgazda-

ságokban termelt fa leszállítása fokozott fegyelmet, a munkaidő jobb kihasználását követeli 
meg az iparvasút dolgozóitól. A túlórák csökkentése eredményeként januárban az üzem 100 
ezer forintot takarított meg. Hibák vannak azonban a munkafegyelem terén. Még mindig elő-
fordulnak késések, a munkaidőt még mindig nem használják ki eléggé. Jobban be kell tartani 
a balesetvédelmi szabályokat, nagyobb gondot kell fordítani a szerszámokra, gépekre és a 
szállítóeszközökre.  

Péter István elvtárs, párttitkár keményen bírálta az üzemvezetőséget, hogy nem elle-

nőrzi eléggé a munkába érkezéseket. Brigádja nevében vállalta, hogy teljesen megszüntetik a 
késést, a munkaidőt jobban kihasználják, az üzemen kívül lévő öt tonnás vaslórékat újonnan 
berugózzák, és a forgalomnak átadják.  

Borsos János mozdonyvezető brigádja felajánlotta, hogy a mozdonyt hat nap helyett 
három nap alatt kijavítja. a másik három napon át pedig segít a fűtőházi mozdonyjavító bri-

gádnak.  

Fürjes József esztergályos a szakszervezetet bírálta a versenyszervezésben mutatkozó 
hibák miatt. Csoportja nevében felajánlotta, hogy az ócskavasból készülő gőzmozdonyhoz 
használt anyagból készít alkatrészeket.  

BALOGH SÁNDOR Sajószentpéter.”85
 

 

Ez alapján itt csak a végeredményt közöljük, azaz a mozdony 1945 előtt nem itt dolgozott, ide 
csak az 1950-es évek elején kerül! 

 

Pálya 

szám 
Gyártó 

Nyomtáv 

(mm) 

Gyári 
szám 

Gyár- 

tási 
év 

Műtan 

rendőr 

dátum 

Kazán 

próba 
Tulajdonos Jegyzet 

11 O&K 760 6812 1914 1953.03.25. 
1941.11.27. 

1947.11.27. 

1. Alsórákosi Fatársaság – Alsórákos 
(Cservenka Rt) 
1941-? 

B-n2t, 

„Walter”  
a neve 

2. Valahol üzemel, mert 1947-ben is van 

kazánvizsgája! 
3. „Ócskavas kereskedés” 
1950-es évek eleje 

4. Sajószentpéter – Kondó – Harica Iparvasút  
1952-53 felújítás a sajószentpéteri fűtőház-
ban 

5. Sajószentpéter – Kondó – Harica Iparvasút 
11. psz.  
1953.03.25. műtanrendőri próba 

6 . Kazincvölgyi Bányavasút, 86 

Kazincbarcika – Herbolya 

1. pályaszám 
1953- után 

 

                                                           
85

 Észak-Magyarország, 1953. március (10. évfolyam, 51-76. szám)1953-03-05 / 54. szám 
86

 Ekkor a Sajószentpéter – Kondó – Harica Iparvasút és a Kazincbarcika – Herbolya Iparvasút közös vezetés 
alatt működik, a Bükkaljai Szénbányavállalaton belül. 
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11. pályaszámú, Orenstein & Koppel  

(O&K) mozdony, 6812/1914
87

      

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orenstein&Koppel (O&K),  

6812/1914, „Valter”, 

Herbolyán88
 

 

 

 

 

 

12. pályaszámú,  

O&K gőzmozdony  

 

Mindössze annyi derült ki, hogy 10797/1925. számon gyártották és 600 mm nyomtávú 
volt.

89
  

Korábban a Magyar Általános Kőszénbánya Rt (MÁSZ Rt) Toronyi szénbánya90
 2. pályaszá-

mú mozdonya.  

                                                           
87

 Villányi György fényképe 
88

 Mohay László fényképei 
89

 Villányi György szíves közlése 
90

 Villányi György a mozdony eredetét a „toronyi MÁK szénbánya”-hoz teszi.  Tévedés van sok helyen, mert a 
toronyi (lignit) lelőhelyet és a nagytoronyai szénbányát keverik! A MÁK Rt-nek a Nagytoronyai szénhez volt 
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Később Sajómelléki Szénbányák NV; 1953.03.25. vasútján működött. 

 

Pálya 

szám 
Gyártó 

Nyomtáv 

(mm) 

Gyári 
szám 

Gyár- 

tási 
év 

Műtan 

rendőr 

dátum 

Kazán 

próba 
Tulajdonos Jegyzet 

12 O&K 600 10797 1924 1953.03.25. 
1947.04.15. 

1949.11.09. 

1. MÁSZ Rt, Toronyi Bányaüzem 

 
2. Kondó – Sajószentpéter bányavasút 
3. Sajómelléki Szénbányák NV. bányavasút 
1953.03.25. 

 

A mozdony 1945 előtt nem volt a sajószentpéteri vasúton. 

 

13. pályaszámú,  

MÁVAG 70. szerkezetű gőzmozdony  

Erről a mozdonyról 1945 előttről sajnos semmit sem tudunk! Nem is lehet, mert 1949-

ben gyártják csak le. Itt is látszik, hogy a folyamatos pályaszámrendszer az 1945 utáni álla-

potra vonatkozik! 

 

14. pályaszámú,  

Schwartzkopf (SchW) gőzmozdony  

 

Kisvasút: 

 

KBK kódszám: 1479,6333 BMAG gyártású gőzmozdonyok 

Állapot: Selejt 

Megjegyzés: Gyártó: Schwartzkopf  
Gyártó: BMAG 

Típus: .... Jelleg: Dn2 

Gyártási szám/év: 6333/1917 Nyomtáv: 600 

 
A jármű ismert életútja 

 
Dátum Esemény Hely Pályaszám Megjegyzés 

 
........... F ....../DHFB DHFB 1432 

  
........... Á ...... JDZ 99.4-090 

  
1941.04.... > ....../MÁV ...... 

  
1942.05.30 Á ....../MÁV 498,004 

  
1943.09.18 > ....../Bauxittermelő Rt. 498,004 

  
1953.03.... > Sajószentpéter/Ludnavölgyi Szénbánya 14 

  
19......... J Sajószentpéter 

 
760 mm-re átépítés 

 
1956.10.26. J Sajószentpéter/Székesfehérvár Jjü. 14 

  
1963.10.27 S Sajószentpéter 

   
 

A mi változatunk: 

 

                                                                                                                                                                                     

annak idején köze. A MÁSZ Rt-nek pedig a II. világháború után a Vas megyei toronyi lignitbányához. Esetünk-

ben a helyes megnevezés „toronyi MÁSZ szénbánya”. 
 

https://www.kisvasut.hu/vasutlista/view_vasut.php?kod=75
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A vasút 14. pályaszámú mozdonya a Schwartzkopf, SchW 6333/17 ((MÁV 498.004), 
600 mm nyomtávolságú gépe volt. 

A MÁV 498.egy keskeny nyomtávú szertartályos gőzmozdony-sorozat volt a MÁV-nál.  

E sorozatba Henschel, Borsig, L. Schwartzkopff (SchW)
91

 és Orenstein & Koppel gyártású 
mozdonyok is tartoztak. Ezek gyártása 1916–1917-ben történt, selejtezésük pedig 1945 után. 

A mozdony alapvetően a német katonai vasutak (Feldbahn) által a legnagyobb számban hasz-

nált, úgynevezett Brigadelok (dandármozdony) volt.  

Jellege D-n2t
92

 volt. 

Ezt a kompakt, 10 tonnás mozdonyt 1905-ben vezették be. Ezt használták a meredek szaka-

szokkal, szűk kanyarulatokkal bővelkedő délnyugat-afrikai vasúton, (részben német gyarmat), 
ahol nagyon sikeres volt.  

Így az első világháború idején Macedóniában a Macedón- (később Theszaloniki) 600 mm-es 

vonalon is ezeket alkalmazták. 

A mozdonyok a Klien-Lindner-féle „ívbeálló” kerékpárokkal épültek.93
 

A második világháború alatt került hét darab magyar fennhatóság alá, majd a háborút követő-
en két mozdony átadásra került Romániának (CFR), a többi különböző bányavasutakhoz, 
iparvasutakhoz került. 

 

 

Knyszyn Erdő keskeny nyomtávú  
„Dandármozdony”94

 

 

A táblázatban SchW 6333/17, DHFB 1432. 

SHS:
95

 1432, JDZ:
96

 99.4-090, látszik, hogy 
jugoszláv területről származik. Ők még a 

„nagy háború” után „einstandolták” el, sok 

minden mással együtt, 1941-ben aztán meg 

mi… 

A táblázatban ott a „testvére” is a 15. pályaszámú, Borsig gyártású mozdony, Sajószentpéter-

ről. 

A mozdony a Sajómelléki Szénbányáknál volt 1951.04.17-én. Selejtezése csak 1963.10.24-én 
történt meg.  

                                                           
91

 Az SchW cég csak később Berliner Maschinenbau-Actien-Gesellschaft, azaz BMAG. 
92

 D (négy kapcsolt kerékpár; n (telített gőz); 2 (gőzhengerek száma); t (szertartályos). 
93

 Az ívbeálló kerékpárok lehetővé tették, hogy 760 mm nyomtáv esetében még a 30 méter sugarú ívekben is 
biztonságosan működött a mozdony. 
94

 https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Czarna_Bialostocka_-_Lokomotywa_LKW_-_ul._Towarowa.jpg 
95

 SHS – Szerb-Horvát-Szlovén Királyság Vasutak 
96

 JDZ – Jugoszláv Államvasutak 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Czarna_Bialostocka_-_Lokomotywa_LKW_-_ul._Towarowa.jpg
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Pálya 

szám 
Gyártó 

Nyomtáv 

(mm) 

Gyári 
szám 

Gyár- 

tási 
év 

Műtan 

rendőr 

dátum 

Kazán 

próba 
Tulajdonos Jegyzet 

14 
SchW 

Schwartzkopf 
760 6333 1917 1953.04.17. 1950.04.28. 

1. DHFB 1432 hadivasút 

 

D-n2t; 

MÁV 
498.004. 

2. SHS 1432 

3. JDZ 99.4-090 

4. MÁV 498,004 

1941.04. 

5. A MÁV Nagyváradi fűtőház 
leltárában,  
1943. 05. hó. 
6. Bauxittermelő Rt97 

1943.09.18. 

7. Sajószentpéter –Kondó- Harica 
Iparvasút 
1953.03.-1963.10.27. 
1956.10.26. Székesfehérvár Járműjav. 
1963.10.27. selejtezés 

 

A mozdony 1945 előtt nem volt a sajószentpéteri vasúton! 

 

 

15. pályaszámú,  

Borsig gőzmozdony  

  

 A 14. pályaszámnál már leírtuk a lényeget.  

A 15. pályaszámú mozdonyt a Borsig gyártotta, 9928/17 számon.  

Ez is ugyanaz a típus, a „dandármozdony”. 

Ez is 600 mm nyomtávolságú volt. 1953. március 25-én még a Sajómelléki Szénbányáknál 
dolgozott. 

                                                           
97

 Bauxittermelő Rt. cégnév alatt 1 millió pengő alaptőkével ismét egy újabb bauxittársaság alakult, amely bá-
nyák, bánya jogosítványok megszerzésére és bányatermékek, főleg bauxit kutatására szorítkozik. Az 1 millió 
pengő alaptőkéből csupán 240.000 pengőt fizettek be, míg 760.000 pengő ellenében Sarlósy József igazgató 
apportként vitte be az eddigi Bauxit és Vasércbánya Kft-t, illetve az e cég által eddig végzett kutatásokat és jogo-

sítványokat. Az új vállalat ügyvezető igazgatója dr. Béldi Béla lett. Bányászati és Kohászati Lapok, 1943 (76. 
évfolyam, 1-24. szám)1943-03-01 / 5. szám 
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Pálya 

szám 
Gyártó 

Nyomtáv 

(mm) 

Gyári 
szám 

Gyár- 

tási 
év 

Műtan 

rendőr 

dátum 

Kazán 

próba 
Tulajdonos Jegyzet 

15 Borsig 760 9928 1917 
1943.09.10. 

1953.03.25. 

1941.11.29. 

1952.06.19. 

1. DHFB német hadivasút 

D-n2t; 

MÁV 
498.002. 

2. SHS 1349 

3. JDZ 99.4-079 

4. MÁV 498.002. 

1941- 

5. Magyar Gazdasági és Kisvasutak Rt98 

6. Dunai Repülőgépgyár Rt 
MÁV-tól kölcsönözve.  
600 mm nyomtáv 

1944 előtt 
7. MÁV Celldömölk Fűtőház leltárában 

1946.  
498.002. 

8. Tököli GV 

1948-1951 

9. MÁV Békéscsaba 
1951-1953.03. 

10. Sajószentpéter-Kondó Harica Iparvasút 
1953.03.-? 

11. Taktaharkány 
?-? 

 

 

 

 

 

A mozdony 1945 előtt nem volt a sajószentpéteri vasúton! 
 

 

VaFe
99

 Hoffer R-35  

dízelmozdony  
 

                                                           
98

 Magyar Gazdasági és Kisvasutak r.t, Budapest V. gr. Tisza Istvan u. 2. (Vasútépítő N.V. Budapest IV. 

Szsbadsajt6 ut 5.) 
99

 VaFe → Vasútfejlesztő Rt. „Vasútfejlesztő Részvénytársaság alakult. Az alaptőke 150.000 pengő, mely 600 
darab 250 pengős részvényből áll. Az új cég motoros és egyéb közúti járóművek gyártását, ezek tartozékainak 
előállítását, szerelését vette programjába. Az igazgatóság tagjai: Lukács Ödön, Lacsny Árpád és Konek Alfréd.” 
Honi Ipar, 1941 (2. évfolyam, 1-22. szám)1941-09-01 / 15. szám 
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Még egy mozdonyról kell megemlékeznünk e vasúttal kapcsolatosan. Ez pedig egy dí-
zelmozdony.  

Pályaszámát nem ismerjük, nem maradt fenn adat.  Mivel a gyártó 1941-ben alakult ezért e 
mozdonyok csak ezután kerültek megtervezésre, gyártásra. 
Ez egy egyszerű nyersolajmotoros vasúti vontatójármű volt. A szakirodalomban inkább a 

traktorokról történik megemlékezés, azért azonban találtunk néhány képet és emléket ezekről 
a mozdonyokról is. 
A különféle nyomtávolságú kisvasutakon szolgáltak, de 
majdnem mindenütt megemlítették, hogy a teljesítmé-
nyével gondok voltak! Az gyakorlatilag mindenhol ki-

csinek bizonyult szerelvények vontatására, ezért inkább 
úgy gondoljuk, hogy kocsik rendezésére használták in-

kább. 
 

 

 

 

 

R-35 a gyulai kisvasúton100
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R-35 a kemencei kisvasúton101 

 

 

 

 Készítsünk tehát egy összefoglaló táblázatot, hogy 1938-45 között mely mozdonyok 

voltak itt teljesen bizonyosan! 

Egyértelmű lesz azonban ebből is, hogy a „közismeret” pályaszámok valószínűleg nem a 
vasút 1945 előtti időszakára vonatkoznak, hanem inkább már az 1945 utánira. Mindezt igazol-

ja az, hogy a pályaszámok közül sok mozdony csak 1945 után került erre a vasútra! 

 

Pálya Gyártó Nyomtáv Gyári Gyár- Műtan Kazán Tulajdonos Jegyzet 

                                                           
100

 Felek Ferenc fényképe 
101

 Kemencei kisvasút 
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szám (mm) szám tási 
év 

rendőr 

dátum 

(Mtr) 

próba 

1 O&K 760 3077 1908 1921.08.16. 

1920.10.25. 

1938.12.15. 
1954.03.02. 

1. Guttman Izidor Bútor-

gyár, Ungvár,  
1908. - 1916.12.12-ig. 

C-n2t;102 

50 LE103 

2. Cs. és Kir. Hadivasút, 
(KuK HB) Szinnai Fate-

lep,  
1916.12.12.-1918. 

3. MÁV Bp. északi. pu. 
építési felügyelősége 
Átszámozás: MÁV 
392.001.  

1920.0519  - 1937 
A MÁV Északi Fűtőház 
leltárában 1925.09. hóban 
szerepel, mint 392.001. 

4. MÁV Szilvásváradi 
Erdei Vasút 
1927-1938 

5. O&K Magyar Rt 

(Budapest VI. Vilmos 

császárút 31. Pestszentlő-
rinc), 35283/38. ü.irat 
alapján.,  
1938. – 1939. 

6. Ludnavölgyi Kőszén-
bánya Kft Iparvasút, 
7703/39. ü.irat,  
1939. – 1946. 

7. Sajószentpéter-Kondó- 
Harica Iparvasút 
1946-1954 

8. Mecseki Szénbányák, 
Nagymányok,  
1954-? 

2 
 

Jung 

 

760 604 1902 1921.08.29. 
1920.10.25. 

1940.09.06. 

1. KKHB hadivasút? 

C-n2t, 

50 LE 

2. MÁV Bp. északi. pu. 
építési felügyelősége 
Átszámozás: MÁV 
393.001. 

1920 -1938 

A MÁV Északi Fűtőház 
leltárában 1925.09. hóban 
szerepel. (393.001.) 

3. MÁV Szilvásváradi 
Erdei Vasút 
1927-1938 

4. O&K Magyar Rt 

(Budapest VI. Vilmos 

császárút 31. Pestszentlő-
rinc), 35283/38. ü.irat. 
1938 – 1940.09.06. 

5. Ludnavölgyi Kőszén-

bánya Kft Iparvasút. 
1940.09.06.  – (?) 

6. Magyar Sertéshizlaló 
és Húsipari Rt Nagyté-
tény.  
(?) 

3 Smoschewer 760 604 1917 1937.08.24. 
1937.07.26; 

1939.12.19. 

1. Cs és kir Hadivasút 
KuKHB 

Németladon „Bö-
zsi”; 

és szerkocsis 

32367/ 
VIII.-937; 

C-n2t, vagy 

C-n2v104 

2. Neusclosz-féle, Nasic 

tanningyár és gőzfűrész 
Rt Zirc;  

3. Festetics Kristóf gr 
Németlad – 

                                                           
102

 C-n2t → C (három kapcsolt kerékpár), n (telített gőz), 2 (gőzhengerek száma), t (szertartályos mozdony). 
103

 50 LE  ~ 37 kW 
104

 C-n2t → C (három kapcsolt kerékpár), n (túlhevített gőz), 2 (gőzhengerek száma), t (szertartályos mozdony) 
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Gyögyöspuszta vasút;  
Neusclosz-féle, Nasic 

tanningyár és gőzfűrész 
Rt Zirc; (későbbi neve 
Uglyai Faipari Rt Buda-
pest V. Tükör utca 4.) 
192? - 

4. Magyar Vasútforgalmi 
Rt Bp. Tükör u 4. 
- 1937. 

5. Kondói Kőszénbánya 
Kft  
Iparvasút 
1937.08.24.(?) - 

4 

Kondó – 
Sajószentpéter 

bányavasút 
javítóműhely 

760 - 1941 1941.10.27.. - 
Kondói  
Kőszénbánya Kft 

„Tarzan”, 
Ford  

tehergépkocsiból  
átépítve 

5. Jung 760 163 1893 1943.08.25. 1943.07.01. 

1. ? 

Alsóbisztrán a  
mozdony neve: 

„BEDŐ”105 

2. Vélhetően KukHB 

(hadivasút) 
3. ? 

4.Grossmann Jenő, gép- 

és  
műszaki kereskedő, 
Nagyvárad 

1941.11. 

2. Luger Kamilló, Huszt, 
Alsóbisztra 

1941-? 

3. Ludnavölgyi Kőszén-
bánya Kft bányavasút 
1943? 

6 Hunslet 760 1242 1916 
1924.07.23. 
1953.04.17. 

1936.09.26. 
1936.11.26. 

1. Brit hadivasút 
1916-18 

2C-n2t 

2. Mezőnyék - Ládháza 
Kavicsbánya 

1924-1938 

3. „A „NYUSZI „eladva a 
Huszti Gőzfűrésznek”.106 

 Huszti Gőzfűrész 
Üzem107 

1939- 

4. Bátori Oszkár mérnök, 
Budapest IX. Ráday u 38. 
283/938 iratszámon 

1938- 

5. Ludnavölgyi Kőszén-

bánya Kft Iparvasút 
1938-1957 

6. Sajómelléki Szénbá-
nyák N.V. Kazincbarcika- 
Herbolya bányavasút 
1957.- 

7 
MÁVAG 

106/5 
760 4877 1925 

1935.03.26. 
1948.09.08. 

1935.01.07. 

1944.10.10 
1950.11.10. 

1960.06.21. 

1. Salgótarjáni Kőszénbá-
nya Rt Dorog. 106/2. psz. 

1935.03.06.-1948.09.08. 

C-n2t; 

Pálházán „Bimbó” 
névre keresztel-

ték.108 

2. Mátravidéki Erőmű és 
Bánya Építő Rt, Pernye-
puszta (Selyp). 2. psz. 

1948.09.08.-1950.11.10. 

3. Sajószentpéter-Kondó- 

Harica Iparvasút 
1950.11.10.-1955.11.22. 

4. Debrecen járműjavító 
1957.04.27. kerékabron-

csozás 

                                                           
105

 Település azon a vidéken, Bedő, vagy Bedőháza. 
106

 Felek Ferenc: 760 mm-es nyomtávolságú magán, ipari, erdei és uradalmi gőzmozdonyok hazánkban 
107

 Ez csak Kárpátalja visszavétele után lehetséges, azaz 1939.03.15-18. … Ez az alsóbisztrai vasút lehet? 
108

 Villányi György közlése. 
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357.313. 

5. Pálháza 
1957.?- 

1960.06.21. kazánpróba 

196? leállítva, és kiállítva 

5. Palkonyai Kisvasutak 
Kft109 

20??- 

8 
MÁVAG 

106/5 
760 4878 1925 

1939.10.07. 

1953.05.27. 

 

1954.06.01. 

1. Salgótarjáni Kőszénbá-
nya Rt Dorog 

1935.03.06.-1948.09.08. 
C-n2t 

2. Sajószentpéter-Kondó- 

Harica Iparvasút 
1950.11.10.-1955.11.22. 

9. Henschel 760 5277 1899 1923.11.28. 
1926.12.14;  

1938.05.10. 

1. ? 

C-n2t 

2. MÁV 390. sorozat? 

3. Selypi Kőbánya Rt 
1923.11. 

4. Kondói Kőszénbánya  
Kft bányavasút 
1923.11. – 

9. pályaszám; 
5. Sajószentpéter –
Kondó- Harica Iparvasút 
(1949-1955) 

GV83;  
MÁV-GVI 382.083. 

10. 
MÁVAG 

70. 
760 5855 1949    

1945 előtt nem volt 
itt! 

11 O&K 760 6812 1914 1953.03.25. 
1941.11.27. 

1947.11.27. 

1. Alsórákosi Fatársaság – 

Alsórákos (Cservenka Rt) 

1941-? 

B-n2t, 

„Walter”  
a neve 

2. Valahol üzemel, mert 
1947-ben is van kazán-

vizsgája! 
3. „Ócskavas kereskedés” 
1950-es évek eleje 

4. Sajószentpéter – Kondó 
– Harica Iparvasút  
1952-53 felújítás a 
sajószentpéteri fűtőház-

ban 

5. Sajószentpéter – Kondó 
– Harica Iparvasút 
11. psz.  

1953.03.25. műtanrendőri 
próba 

6 . Kazincvölgyi Bánya-

vasút, 110 

Kazincbarcika – Herbolya 
1. pályaszám 

1953- után 

12 O&K 600 10797 1924 1953.03.25. 
1947.04.15. 

1949.11.09. 

1. MÁSZ Rt, Toronyi 
Bányaüzem 

 

2. Kondó – Sajószentpéter 
bányavasút 
3. Sajómelléki Szénbá-
nyák NV. bányavasút 
1953.03.25. 

13. 
MÁVAG 

70. 
760 5856 1949    

1945 előtt nem volt 
itt! 

14 
SchW 

Schwartzkopf 
760 6333 1917 1953.04.17. 1950.04.28. 

1. DHFB 1432 hadivasút  

D-n2t; 
MÁV 

2. SHS 1432 

3. JDZ 99.4-090 

                                                           
109

 Palkonyai Kisvasutak Kereskedelmi, Szolgáltató és Turisztikai Korlátolt Felelősségű Társaság. Palkonya 

(Németpalkonya) község Baranyában a Siklósi járásban. A Pécs–Villány–Magyarbóly-vasútvonal érinti a telepü-
lést. 
110

 Ekkor a Sajószentpéter – Kondó – Harica Iparvasút és a Kazincbarcika – Herbolya Iparvasút közös vezetés 
alatt működik, a Bükkaljai Szénbányavállalaton belül. 
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4. MÁV 498,004 

1941.04. 

498.004. 

5. A MÁV Nagyváradi 
fűtőház leltárában,  
1943. 05. hó. 
6. Bauxittermelő Rt111 
1943.09.18. 

7. Sajószentpéter –
Kondó- Harica Iparvasút 
1953.03.-1963.10.27. 

1956.10.26. Székesfehér-

vár Járműjav. 
1963.10.27. selejtezés 

15 Borsig 760 9928 1917 
1943.09.10. 
1953.03.25. 

1941.11.29. 
1952.06.19. 

1. DHFB német hadivasút 

D-n2t; 

MÁV 

498.002. 

2. SHS 1349 

3. JDZ 99.4-079 

4. MÁV 498.002. 
1941- 

5. Magyar Gazdasági és 
Kisvasutak Rt112 

6. Dunai Repülőgépgyár 
Rt 

MÁV-tól kölcsönözve.  
600 mm nyomtáv 
1944 előtt 
7. MÁV Celldömölk 
Fűtőház leltárában 
1946.  

498.002. 

8. Tököli GV 

1948-1951 

9. MÁV Békéscsaba 

1951-1953.03. 

10. Sajószentpéter-Kondó 
Harica Iparvasút 
1953.03.-? 

11. Taktaharkány 

?-? 

? 
VaFe 
R-35 

600  
1941 
után 

  
Ludnavölgyi Kőszénbá-
nya Kft Iparvasút Dízel 

 

 

A vasút kocsijai 

 

Néhány gondolat ezek után a vasúton alkalmazott kocsikról is. 

A hirdetésben láttuk, hogy „lórét” kerestek. Ez a német Lore szó átvétele; ennek forrása a 
tisztázatlan eredetű angol lorry „teherkocsi’, bár ezen még ma is jó sokan vitáznak… 

 

„ A lóré… Keskeny vágányon közlekedő, rendszerint, lóvontatású vasúti kocsi, illetve 
ilyen kocsikból álló szerelvény. Lórén szállítják a cukorrépát a vasúti állomásig…”113

  

                                                           
111

 Bauxittermelő Rt. cégnév alatt 1 millió pengő alaptőkével ismét egy újabb bauxittársaság alakult, amely bá-
nyák, bánya jogosítványok megszerzésére és bányatermékek, főleg bauxit kutatására szorítkozik. Az 1 millió 
pengő alaptőkéből csupán 240.000 pengőt fizettek be, míg 760.000 pengő ellenében Sarlósy József igazgató 
apportként vitte be az eddigi Bauxit és Vasércbánya Kft-t, illetve az e cég által eddig végzett kutatásokat és jogo-

sítványokat. Az új vállalat ügyvezető igazgatója dr. Béldi Béla lett. Bányászati és Kohászati Lapok, 1943 (76. 
évfolyam, 1-24. szám)1943-03-01 / 5. szám 
112

 Magyar Gazdasági és Kisvasutak r.t, Budapest V. gr. Tisza Istvan u. 2. (Vasútépítő N.V. Budapest IV. 

Szsbadsajt6 ut 5.) 
113

 A magyar nyelv értelmező szótára.  
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„ Pőre kocsi: oldalfal nélküli vasúti teherkocsi. Keskeny vágányú vasúti teherkocsi. 
Csille.”114

 

 

 A teherkocsik kialakítása a kezdeti időszakokban a különféle gyártók által előállított, 
nem ritkán a helyi kivitelezés, sokféle jó és kevésbé jó konstrukciót hozott. 

Ugyanez igaz volt a bányavasutakra is, hiszen akkor még a bányászati kocsik, csillék is sokfé-
le formában léteztek.  

A keskennyomtávú vasutak, de a bányák nagy része is társaságok, illetve magánosok kezén 
volt, így a szállítási és gazdasági érdekek, a szállított anyag is sokféle volt. Nem is lehetet 
ekkor még igazi tipizálásról beszélni. 

Az alap minden esetben a nyomtáv és a már korábban kialakult futómű, az öntött, csapágya-

zott kerék és az acél tengely volt. A felépítmény aztán sokféle… 

A két világháború között Magyarországon lelassult a vasútépítés, nem volt rá anyagi fedezet, 
de szükség sem, hiszen a normál nyomközű hálózat korábban kiépült.  

Ez azonban nem vonatkozott a gazdasági vasutakra, amelyek funkciója egyre nőtt.  

Lórén hordták a postát, darabárut, sőt néhány favázas kocsit személyszállításra is berendez-

tek. Ez azonban nem jelenti azt, hogy közforgalmú, vagy korlátozott közforgalmú vasutak let-

tek volna. 

 

 

 

Fékes lóré egy korabeli rajzon (Kondoros)115
 

 

 

 

 

                                                           
114

 Tudományos és Köznyelvi Szavak Magyar Értelmező Szótára 
115

 Készítette: Ismeretlen - Szkennelés az eredeti műről, Közkincs, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=91113352 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=91113352
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Auhagen 41706  

Gazdasági (bánya) vasút lóré kocsi116
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auhagen 41702  

Gazdasági bányavasúti csillék117
 

 

A személykocsik kialakítása is sokféle volt. 

Néhány példa – nem erről a vasútról –, hogy 

ezt is szemléltethessük. 

Mindezeken akkor lehetett alapvetően vál-

toztatni, amikor a vasutak valamilyen össze 
fogott módon kezdtek el működni. Erről 
majd a következő fejezetekben írunk. 

 

 

Szilvásvárad, erdészet, fát szállító kocsik
118

 

 

                                                           
116

 https://auhagen.de/ 
117

 https://auhagen.de/ 

 
118Szilvásvárad 1925 298.101 Hanomag mozdony 1923  Kubinszky Mihály 

https://auhagen.de/
https://auhagen.de/


 A Sajószentpéter–Kondó–Harica külszíni bányavasút  A bányavasút. A mozdonyok, kocsik 1937-1945   

|41 

 

A diósgyőri bányavasút néhány kocsija
119

 

 

 

 

 

 

A diósgyőri bányavasút néhány  
személykocsija Baross aknán120

 

 

Egyes esetekben még másfajta járművet is átalakí-
tottak személykocsira. példaként, villamos pótko-

csiból átalakított 1000 mm nyomtávú személyko-

csi, Ózd – Borsodnádasd Iparvasút, 1954. 

 

 

 

 
Villamosból kialakított ONV 13 személykocsi  

az Ózd – Borsodnádasd 

1000 mm nyomtávú iparvasúton121
 

 

                                                           
119

 13346897_373415742782259_4823192053545002921_n miskolc a múltban facebook 
120

 56236214_1073714832752343_2942987354442301440_n baross akna 
121

 www.villamosok.hu 
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ONV13 személykocsi, 
 mint buszmegálló, Nagyvisnyón

122
 

 

 
A perecesi vasút személy kocsijai

123
 

                                                           
122

 Rónaföldi Zoltán: A borsodi és ózdvidéki ipar- és bányavasutak rövid története (Magyar Elektronikus könyv-

tár) 
123

 Rónaföldi Zoltán: A borsodi és ózdvidéki ipar- és bányavasutak rövid története (Magyar Elektronikus könyv-

tár) 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A szénbányászat 1945 után 

és az államosítás 
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 „Az állam (...) azért rossz gazda, mert az állami tulajdonú  

vállalatoknak, pénzintézeteknek, egyebeknek nem a gazdálkodás  

a dolga, hanem a központi gazdaságpolitika végrehajtása…”1
 

 

„Magántulajdon (lat.[inul] possessio privata):  

az → Egyház szociális tanítása szerint személyi tulajdon, melyet a javak egyetemes 
rendeltetése állít a közösség szolgálatába.  

– Az ember értelmi képessége és szabadsága révén valósítja meg önmagát, s eközben fölhasz-

nálja a világ dolgait, mint tárgyakat és eszközöket, mintegy „kisajátítja” azokat. Ebben gyö-
kerezik az egyéni kezdeményezéshez és a ~hoz való jog.  

– A termelőeszközök birtoklása mind az ipar, mind a mezőgazd[asági] ter[ület]-én jogos és 
törvényes, amennyiben hasznos munkát tesz lehetővé, de törvénytelen, amikor nem használják 
azokat, v[agy]. amikor mások munkájának akadályozója, s általa olyan jövedelemre kívánnak 
szert tenni, amely nem a munka és a társad. gazdagságának ált[alános]. bővüléséből, hanem 
inkább annak korlátozásából, törvénytelen haszonszerzésből, spekulációból származik. Az 
ilyen tulajdonszerzés nem jogszerű, hanem visszaélés Isten ajándékaival mások kárára.  

– Miként a személy a szabad önátadással valósítja meg egészen önmagát, úgy a tulajdon is 
csak akkor igazolható erkölcsileg, ha megfelelő módon és időben mindenki számára biztosítja 
a munkaalkalmat és az emberi fejlődés lehetőségét.  

– A → Rerum novarum enc[iklica]. megjelenésének évében, 1891: az eu[rópai]. szo-

cializmus Marx szemléletét tette magáévá, aki szerint a termelőeszközök ~ a erkölcstelen, tá-
sad.[alom]-ellenes és megszüntetendő. XIII. Leó p.[ápa] (úr.[alkodott] 1878-1903) szembe-

szállt e nézettel, s a ~hoz való jogot, mint alapvető emberi jogot, minden megszorítás nélkül 
védte, és nem megszüntetendőnek, hanem kiterjesztendőnek tartotta. Szerinte a nincsteleneket 
is megfelelő tulajdonhoz kell segíteni.  

– Lényegi változást hozott XI. Pius p[ápa] (úr.[alkodott] 1922-39) 1931: a → Quadragesimo 

anno enc.]iklica]-ja, a kat.[olikus] tanítás összefoglalásaként: Az Egyh.[áz] mindig a ~ ket-

tős, azaz egyéni és társad. természetét vallotta: a ~hoz való jog természetjog, amit semmi sem 
korlátoz, az állam sem veheti el, de a tulajdonjog értelmezéséből nem lehet kihagyni társad. 
funkcióját (44-46). A korábbi tanítást kiegészítette azzal, hogy a társad.[almi] élet egyéb ele-

meihez hasonlóan a ~ formái is változnak a tört.[énelem]-ben (49). Különbséget tett a tulaj-

donjog és a tulajdonhasználati jog között, állítva, hogy a ~ nemhasználata v. rossz célra való 
használata nem jár a jog elvesztésével, hiszen a ~ joga a természetben gyökerezik, használata 
viszont az erkölcsi rend kérdése. - A II. Vat.[icani] Zsin.[at] (1962-65) óta alapvetően más 
irányelvek érvényesülnek: a jogrend elemei nem függetlenek egymástól, s az élethez való jog 
megelőz minden más jogot; minden embernek joga van az élethez, és minden egyéb jog csak 
ennek függvényében értelmezhető (GS 69). Ez az érinthetetlen egyéni tulajdonjog egyértelmű 
elvetése. A Hittani Kongr.[egácio] nyilatkozata 1986: leszögezte, hogy a ~hoz való jog csak a 

→ közjóért való felelősséggel együtt érvényes, hiszen a Föld javai mindenkit megilletnek.  
                                                           

1
 Szűcs Róbert Gábor 
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– II. János Pál p.[ápa] a ~ra vonatkozó tanítást 3 tételbe foglalja: 1. A világ javai eredendően 
mindenki hasznára lettek szánva (vö. Ter.[emtés] 1,26-29). 2. A ~hoz való jog szükséges és 
maradandó, de: 3. a ~ lényegi, elválaszthatatlan minősége a vele járó társad.[almi] funkció. 
Így lehet a tulajdont kölcsönnek v.[agy] társadalmi zálognak nevezni (SRS 42).”2

 

 

„A magántulajdon a természetes vagy jogi személyek joga arra, hogy tulajdont szerez-

zenek, birtokoljanak, és azzal szabadon rendelkezzenek, beleértve az elidegenítést is. A ma-

gántulajdonnal szemben áll a köztulajdon, közvagyon vagy állami tulajdon, ami az állam, a 
kormányzat, vagy önkormányzatok, vagy valamely közösség tulajdonára utal.  

A magántulajdon alapvető ismertetőjele, hogy a tulajdonosnak 1) joga van azt használni 2) 
tetszése szerint átalakítani, megváltoztatni 3) a tulajdonból származó jogokkal rendelkezni 4) 
ezeket a jogokat tetszése szerint elidegeníteni. 

A magántulajdon az alapja a kapitalizmusnak, illetve a piacgazdaságnak, mivel ezekben a 
gazdasági rendszerekben, magántulajdonban vannak a termelési tényezők…”3

 

 

Így érünk el az 1945 utáni eseményekhez. 

Emlékeztetőül!  

A sajószentpéteri és a környékbeli szénbányászat a II. világháború éveit is megfeszí-
tett erővel végigtermelte. 

Az egyre növekvő szénigényekhez, egyre növekvő gazdasági és szociális nyomorúság páro-

sult, amit a háború és a sajnos a hazai belpolitika is generált. 

A termeléshez nemcsak a szükséges anyagok, berendezések lettek egyre drágábbak és elérhe-

tetlenek, a bányamunkásságot is érintették a katonai behívások, szolgálatok, de a hadiüzemi 
„élet” is. Gyakorlatilag éjjel-nappal dolgoztak, egyre inflálódó bérekért és egyre inkább el-

uralkodott az élelmiszerhiány is. Ezen központilag is, vállalkozási szinteken is próbáltak va-

lamit enyhíteni, de nem igazán volt megfelelő megoldás… 

Mindezekhez járult az 1944 tavaszi német megszállás, a zsidóság ekkortól való nyílt és terro-

risztikus üldözése, majd megsemmisítése.  

Ezt betetőzte a hadszíntereken való sorozatos német kudarc, ami elhozta hazánkba a Vörös 
Hadsereget… Az ország 1944. augusztus után hadszíntérré vált és a németeknek eszük ágá-
ban sem volt itt hagyni sem a magyar élelmiszereket, alapanyagokat, az olajat, de a katonai 
és ipari élőerőt sem. Az októberi teljesen dilettáns módon végrehajtott „kiugrási kísérlet” 
után pedig jöttek a nyilasok… 

A környékbeli szénbányászat gyakorlatilag nem szenvedett jelentős háborús károkat. A néme-

teknek pedig ebben a térségben már nem igazán volt erejük és módjuk a totális rombolásra, 
gyárak, üzemek leszerelésére, elhurcolására sem. Ebben már bőven benne volt az is, hogy a 
bányászok, ipari munkások, de a vasutasok és az alkalmazottak egy része sem azonosult ezzel 

                                                           
2
 Magyar Katolikus Lexikon 

3
 Wikipédia 
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és sem a kötelező kitelepedést, sem a rombolást, a javak elhordását nem támogatta tevőlege-

sen.  

A harci események 1944. november legvégén és december elején érték el ezt a térséget.  

A németek a normál nyomtávú vasutakat, így a Miskolc – Bánréve vonalat és az ehhez kap-

csolódó egyéb vonalakat is megrongálták, mozdonyokkal felszaggatták, felrobbantották… 

A bányákkal nem igazán tudtak mit kezdeni, ezt a bányavezetők és a munkások egy része 
megakadályozta és a napok alatt átvonuló harcok kivételével, a bányákat őrizték, víztelenítet-

ték, szellőztették. Annál is inkább, mivel ezek a bányák sok esetben a környékbeli lakosok 
menedékéül is szolgáltak a harci cselekmények alatt, a „szovjeteket erősen előzte hírük” és ez 
a későbbi „hős, felszabadítás” ellenére, sajnos igaznak bizonyult. Fosztogatás, erőszak, gyil-
kolás ment azért nagyban… Erősen ajánlott volt – így utólag is – az óvatosság! 

 

A harcok eltávolodása után a sajószentpéteri szénbányászat is egy időre szovjet kato-

nai felügyelet alá került.4  

1944 decemberében Sajószentpéter székhellyel megalakult a volt üzemvezetőségek közremű-
ködésével a „bányaparancsnokság”, mely a Sajó jobb part bányászatának első átfogó irányí-
tó szervévé vált.  

Aztán a következő folyamat mindegyike érintette a sajószentpéteri szénbányákat is. A 

borsodi szénmedencét az oroszok eleinte három körzetbe osztották be:  

1. Barcikai körzeti bányaigazgatóság.  

2. Sajószentpéteri körzeti bányaigazgatóság.  

3. Királdi körzeti bányaigazgatóság.  

Akkor az összes körzeti igazgatóságok feletti szerv: a sajókazai katonai parancsnok: 
Batasov százados, aki Belov és Kulagin tábornokok alá van rendelve. A körzeti bányaigazga-

tóságokat mindenütt a MÁK Rt, illetve a Borsodi Szénbányák Rt, illetve a korábbi vállalati 
szervezetekben működő mérnökei, munkatársai vezették. (MÁVAG, Rimamurány Salgótarjáni 

Vasmű…) 

Óriási szerencsére a barcikai villanytelep (erőmű) 

szinte teljesen éppen maradt, így a 
villamosenergia ellátás, már ha kapott elég szenet, 
biztosított volt, valamelyest.  

 

Barcika Villanytelep a hűtőtornyával
5
 

 

Ezután az események gyorsan követték egymást. Robbanóanyag-gyártás kezdődött Sajó-
szentpéteren. Megszervezték az élelmiszerellátást.6 Haladéktalanul újra indították a termelést, 

                                                           
4
 Rónaföldi Zoltán: Sajószentpéter szénbányászata 1888-1973 (Magyar Elektronikus Könyvtár) 

5
 Rónaföldi archív 
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ahol csak lehetett. Ezt így írta le a háború utáni történetírás, azonban mindezekhez majd sú-
lyos megjegyzések kerülnek! A szovjeteknek minden fontos volt, ami az ő érdekeiket szolgálta 
és semmi sem, ami nem az volt!  

Mindezekkel 1945-ben 26 bányából – ez nem csak Sajószentpéter környéke – már 337 000 t 
termelést biztosítottak. Az elővájás szerű, sok helyen még villamos árammal sem ellátott, de-

centralizált bányászatra az egy aknára jutó átlagos 13 000 t éves termelés volt ekkor a jellem-

ző. 

Sajnálatos módon a „politizálás” azonnal éreztette a hatásait, mert az üzemi bizottságokban 
nem szakemberek voltak! Lépten-nyomon konfliktusok voltak a műszaki vezetés és az üzemi 
bizottságok között.7 

A széntermelést az állandósult vagonhiány, amire a szovjetek a saját öncélú szervezéseikkel 
még jócskán rátettek, alapjaiban akadályozta a sajószentpéteri széntermelést is. Nagyjából 
kaotikusak az állapotok, élelmiszer alig, a szovjetektől fizetés alig, a kis keresettel szerzett 

pengő viszont naptól-napra értéktelenedik… A Vörös Hadsereg pedig fedezet nélküli hadi-

pénzt bocsájtott ki, amelynek értéke a nullához tartóan csekély volt, nem szívesen fogadták el 
sem fizetésként, sem vásárlóerőként… 

Azzal kapcsolatosan, hogy Sajószentpéter környékén mely bányák léteznek ekkor egy kis kite-

kintést adunk. Annál is inkább, mivel amelyek az azonnali bezárást megússzák, majd az új, 
Bükkaljai Vállalatnál kerülnek összevonásra, Sajószentpéteren. 

Tesszük mindezt annak a felmérésnek az alapján, amelyet az Iparügyi Miniszter 50.001/1945 
sz. rendelete alapján készült – kereskedelmi és iparkamarai – adatszolgáltatás rendelt el. A 
felmérést azonos szerkezetben kellett mindenhol elvégezni. 8 

Mindezek mellett, utólag megállapíthatjuk, hogy a felmérések számtalan pontatlanságot is 
tartalmaznak. Erre nem nehéz magyarázatot találni, hiszen nem biztos, hogy az adatfelvevők 
bányászati szakemberek voltak, illetve az is kérdéses, hogy az adott szénbányáknál, az adott 
helyzetben a megfelelő emberek adták-e a felvilágosításokat? 

 

1. A vállalat, cég megnevezése  

2. Székhelye  

3. Telephelye  

4. Kik a vállalat tulajdonosai?  

5. A tulajdonosok helyben tartózkodnak-e vagy elmenekültek?  

6. Ha elmenekültek, eltávozásuk előtt maguk helyett állítottak-e megbízottat?  

7. Ha nem állítottak maguk helyett megbízottat, áll-e rendelkezésre megfelelő szakértelemmel 
és tudással rendelkező vezetésre alkalmas egyén?  

8. Hány tisztviselőt foglalkoztatott a vállalat a vörös hadsereg bejövetele előtt?  

                                                                                                                                                                                     
6
 Erről és a fizetésekről azonban lesz még szó, mert nem volt ilyen egyértelműen pozitív az ügy! 

7
 Az üzemi bizottságok összetételét a politikai pártok határozták meg. A szakmaiság nem volt szempont! 

8
 A Miskolci Kereskedelmi és Iparkamara 125 éve (Miskolc, 2004) G. Jakó Mariann: A Miskolci Kereskedelmi 

és Iparkamara működése és szervezeti felépítése megalakulásától 1948-ig. Adattár 
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9. Hány munkást foglalkoztatott a vállalat a vörös hadsereg bejövetele előtt?  

10. Hány tisztviselő áll most rendelkezésre az üzem megindításához?  

11. Hány munkás áll most rendelkezésre az üzem megindításához?  

12. Ha nem áll rendelkezésre elegendő munkás, hogyan volna a szükséges munkáslétszám biz-

tosítható?  

13. Amennyiben dolgozott az üzem, az alkalmazottak munkabérüket megkapták-e?  

14. A ki nem fizetett, de a munkavállalót jogosan megillető munkabér milyen módon volna kifi-
zethető?  

15. Milyen hajtóereje volt az üzemnek?  

16. Milyen gépek voltak az üzemben?  

17. Milyen berendezései, felszerelései voltak az üzemnek?  

18. Milyen állapotban vannak ezek?  

19. Hogyan volnának pótolhatóak az esetleges hiányok?  

20. Van-e és milyen nyersanyag és félkészgyártmány az üzemben? 

21. A romlástól meg vannak-e óvva ezek az anyagok?  

22. Ha nincsenek megóvva, hogyan volnának óvhatók és a termelés céljaira biztosíthatók?  

23. A készletben van-e kender és len nyersanyag és félgyártmány?  

24. A készletben van-e cukorgyártás anyagául szolgáló cukorrépa?  

25. Össze vannak-e ezek gyűjtve vagy megfelelően tárolva?  

26. Milyen üzemanyagok vannak az üzemben?  

27. Milyen üzemanyag beszerzési forrásokat és lehetőségeket és milyen mennyiségre nézve tud 
megjelölni?  

28. Egyéb megjegyzések 

 

Kőszénbánya, Alacska  

1. Északmagyarországi Kőszénbánya Rt.  

2. Budapest.  

3. Alacska.  

4. Itt nevezett rt., Budapest.  

5. Állandóan Budapesten tartózkodnak.  

6. Megbízottjuk az üzemnél van.  

8. 6 fő.  

9. 140 fő.  

10. 3 fő.  

11. 90 fő.  

12. Elegendő munkás áll rendelkezésre.  

13. Csak októbertől nem.  
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14. Az eladott szén árából, ha ebből nem futná, a vállalat tulajdonosának tartalék tő-
kéjéből.  

15. Villanyáram.  

16. 3 szivattyú, 2 felvonógép, kötélpálya - felszíni szénszállító - felszíni felvonó, - 

szénosztályozó gép -, 2 szellőztető, 2 db nagy gőzgép, 1 vitla.  

18. Használható állapotban.  

20. Nyersanyag a szénkincs. Kitermelt állapotban, készletezve van még kb. 80 t.  

21. Igen.  

24. Nincs.  

26. Saját használatra szolgáló olaj, egyéb szükséges bányászati anyagok, karbid, rob-

banó anyag, azonban nem kielégítő mennyiségben. 

 

Kőszénbánya, Barcika  

1. Barcikai Kőszénbánya Vállalat, Heimlich László és Társai.  

2. Barcika.  

3. Barcika.  

4. Landau Dávid, Landau József, Zimmermann József, Schwartz József, Heimlich 
László.  

5. Elvitték.  

6. Igen.  

8. 8 tisztviselőt.  

9. 77 munkást.  

10. 8 tisztviselő.  

11. 93 munkás.  

12. A közeli falvakból.  

13. Mindenki megkapta.  

16. Szivattyú Diesel-motorral.  

17. 50 db csille, 31 db lóré.  

18. Tűrhető.  

 

Szénbánya, Berente  

1. Arnót Vilmos Berentei „Erzsébet” Szénbánya.  

2. Berente.  

3. Berente.  

4. Arnót Vilmos, Gaál József.  

5. Arnót Vilmos ismeretlen helyen, Gaál József helyben tartózkodik.  

6. Arnót Vilmos elszállítás előtt cégjelzéssel és teljes hatáskörrel Gaál Józsefet felru-

házta, a Miskolci Bányakapitányság pedig vállalatvezetőnek kijelölte. 
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SS. 4 tisztviselőt.  

9. 114 munkást.  

10. 4 tisztviselő.  

11. 86 munkás.  

12. Megfelelő rendelettel a vidéki munkásokat berendelni.  

13. A decemberi munkabérek kifizetetlenek.  

14. A ki nem fizetett munkabérek segély útján volnának kifizethetők.  

15. Villamos áram.  

16. Teljes gépei.  

17. Teljes berendezései voltak az üzemnek.  

18. 1 db 17 HP villamosmotor kivételével jó állapotban vannak.  

20. Anyagkészlet nincs.  

27. Az üzem fenntartásához szükséges bányafa, robbanóanyagok, kenőanyagok, kar-

bid és egyéb anyagok szükségesek. Beszerzési forrást azonban megjelölni nem tudunk.  

 

Kőszénbánya, Berente  

1. Berentei Kőszénbánya Vállalat.  

2. Berente.  

3. Berente.  

4. Gedeon Elemérné, Sajószentpéter.  

5. Állítólag Győrben tartózkodik.  

6. Igen.  

8. 6 fő.  

9. 230 fő.  

10. 6 fő.  

11. 219 fő.  

12. Elegendő.  

13. F. év januártól nem.  

14. Az eladott szén árából, ha ebből nem lehetne, a tulajdonos tőkéjéből.  

15. Villanyáram.  

16. 1 db szénosztályozó, 1 db szállítógép, 1 db vagonvontató gép, 1 db szellőztetőgép. 
18. Használható állapotban.  

20. Nyersanyag a szénkincs. Kitermelt állapotban, készletezve van kb. 30 tonna szén.  

21. Igen. 

26. Saját használatra szolgáló üzemanyagok, olaj, benzin, robbanó anyag, karbid, 
azonban nem kielégítő mennyiségben. 

Kőszénbánya, Kondó  
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1. Ludnavölgyi Kőszénbánya Vállalat Kft.  

2. Kondó.  

3. Kondó.  

4. Rosinger Andor.  

5. Jelenleg a tulajdonos helyben tartózkodik. Nevezett tulajdonos a zsidó üldözés elől 
az utóbbi tíz hónapban részben munkaszolgálatot teljesített, részben bujdosott és az üzemhez 
most tért vissza.  

6. A tulajdonos elhurcolása előtt Hamaridesz Mihályt és Martos Mátyást bízta meg az 
üzem vezetésével és jelenleg is nevezettek vezetik az üzemet.  

8. 8 tisztviselőt.  

9. Cca 200 munkást.  

10. 6 tisztviselő.  

11. 196 munkás.  

12. A környező községekből a még otthon levő szakmunkások és a régebben üzemünk-

nél dolgozó munkások visszarendelése.  

13. Az alkalmazottak 1944. évi december hó 31-ig a régebben felvett és le nem szállí-
tott szénelőlegekből munkabérüket megkapták.  

14. Munkavállalóinknak és tisztviselőinknek jogosan járó munkabérük 1945. január 
hó 1-től esedékes, mely pénzösszeget a MÁV vasúti mozdonyai részére átvett és ki nem fizetett 
cca 50 vagon és a vörös hadsereg parancsnokságának rendelkezése szerint 1944. dec. 31-től 
1945. jan. 29-ig elszállított 284 vagon szénért járó összegekből lehetne fedezni. A kifizetés leg-

hosszabb időtartama 1945. évi február hó 15-ig bezárólag.  

15. Gőzerőre berendezett 2 db szállító gép (bányából).  

16. 1 db kisvasúti gőzmozdony.  

17. 60 db szénszállításra alkalmas bányacsille vaslemezből.  

18. Az ez idő szerint meglévő berendezés, felszerelés és használhatóság szempontjából 
60%-os.  

19. Kiutalás útján az esetleg még hosszabb idő múlva üzembe helyezhető más üzemek 
készletéből.  

20. Szén.  

21. Igen.  

26. Szén, olaj, robbanó és világító anyagból 2 hétre elegendő.  

27. Esetleg még üzemben lévő szénbányáknál tárolt készletek kiutalása. 

 

 Kőszénbánya, Sajókazinc 

1. Ádámvölgyi Kőszénbánya Kft.  

2. Sajókazinc.  

3. Sajókazinc.  

4. Lengyel Sándor, Jászberény; Balla Gábor, Kassa; Davidovics Emil, Szepsi; Faragó 
Antal, Jászárokszállás; Schvéd Ármin, Miskolc.  
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5. Faragó Antal kivételével izraelita vallásúak, így jelenlegi tartózkodási helyüket nem 
tudjuk.  

6. Eltávozásuk előtt Keve Béla bányafőtanácsost bízták meg a vállalat vezetésével.  

8. 11 tisztviselőt.  

9. 192 munkást.  

10. 12 tisztviselő.  

11. 193 munkás.  

14. A tisztviselőknek és munkásoknak mintegy 12.000 P munkabérrel tartozunk, mely 
összeg az orosz katonai parancsnokság által létesített központi pénztárból lenne kiutalandó.  

15. Villanyerő.  

16. 116 fm villanyerőre berendezett végtelen kötélpálya 20 HP motorral, 4 Vi HP mo-

torral ellátott vízszivattyú-berendezése, 4 km hosszú keskeny nyomtávú vasút.  

17. 30 db 1 m3 lóré, 50 db 5/10 m3 csille.  

18. Elkallódott és hiányzik: 20 fm gépszíj, 12 db nehéz bányaló, 2 db szekér, 12 db ló-
szerszám, 6 q zsír, 30 q liszt, 1 wertheim-kassa.  

27. Okvetlenül szükséges anyag: 300 kg paxit, 600 karika gyújtózsinór, 10.000 db gyu-

tacs, 10 q karbid, 3 q csillekenőcs, 300 m3 bányafa, 100 db karbidlámpa, 200 pár bányász ba-

kancs, 60 q liszt, 10 q zsír, vegyes élelmiszerek, melyeket csak az orosz parancsnokság központi 
kiutalásával lehetne biztosítani.  

 

Kőszénbánya, Sajólászlófalva  

1. Hencidai Kőszénbánya bérlete Sajóbábony.  

2. Sajóbábony.  

3. Sajólászlófalva.  

4. Dr. Palásthy Ágoston, bérlő Hencidai Ignác.  

5. Dr. Palásthy Ágoston állítólag büntetés kitöltése végett fogva van. Hencidai Ignác 
októberben Budapestre utazott. Betegség és közlekedés lehetetlensége miatt távol van.  

6. Hencidai Ignác távozása előtt Csik Béla bányagondnokot bízta meg a bánya to-

vábbvezetésével.  

8. 4 tisztviselőt. 

9. 80 munkást.  

10. 4 tisztviselőt.  

11. 23 munkás áll rendelkezésre a Sajójobbparti Kőszénbányák Igazgatósága által 
eszközölt áthelyezések következtében.  

12. A Sajójobbparti Kőszénbányák Igazgatósága által végrehajtott munkáslétszám 
csökkentés azon indokolással történt, hogy egyelőre a tengelyen való szállítás megoldása nehé-
zségekbe ütközik, ha ez megoldható lesz, a létszámot emelni fogja.  

13. Az alkalmazottak munkabérüket megkapták.  

15. 1 lokomobil gőzgép által hajtott dinamó útján fejlesztett áram.  

16. 1 szivattyú és 1 vonókészülék granik.  
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18. A gőzgépjavítást igényel, de üzemben van.  

 

Kőszénbánya, Sajószentpéter és Kondó  

1. Kondói Kőszénbánya, Bolváry és Társa.  

2. Sajószentpéter.  

3. Sajószentpéter és Kondó.  

4. Bolváry Tibor, Szalai Béla, Dr. Sichermann Sándor.  

5. Szalai Béla helyben tartózkodik. Bolváry Tibor katona, mint ilyennek, tartózkodási 
helye ismeretlen. Dr. Sichermann Sándor visszajövetele rövidesen várható.  

6. A vállalat vezetése Szalai Bélára bízatott.  

8. 8 tisztviselőt.  

9. 180 munkást.  

10. 7 tisztviselőt.  

11. 260 munkás.  

12. Általában szakmunkás hiány van.  

13. Az alkalmazottak december 30-ig terjedő időre munkabérüket megkapták.  

14. Január hónapra eső munkabér - melynek kifizetése február 15-ig esedékes - egye-

lőre megoldatlan.  

15. A sajószentpéteri telepen elektromos áram, a kondói telepen gőzgép.  

18.. A vállalat gépei, berendezései, felszerelései üzemképes állapotban vannak.  

19. Kenőanyagban és robbanóanyagban van nagyobb hiány.  

20. Cca 8-10 vagon szén áll rendelkezésre, amely az orosz parancsnokság által van 
lefoglalva.  

23. Nincs.  

24. Nincs.  

26. Olaj és kenőanyagban igen nagy a hiány.  

27. Előttünk ismeretlen. 

 

Kőszénbánya, Sajószentpéter 

1. Déry Attila Kőszénbányája (Balánt9
-völgyi).  

2. Sajószentpéter.  

3. Sajószentpéter.  

4. Déry Attila.  

5. Sajószentpéteren.  

7. Üzemvezető Egyed András.10
  

                                                           
9
 Helyesen Palánt-völgy 
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8. 3 fő.  

9. 50 főt.  

10. 2 fő.  

11. 30 fő.  

12. A környező falvakból pótolható.  

13. Decemberig igen.  

14. A tulajdonos tőkéjéből vagy kölcsönből.  

15. Villany.  

16. 1 villanymotor.  

17. 40 db bánya csille, 1 db szállítóvilla.  

18. Jó állapotban.  

20. 800 q akna szén.  

21. Elszállítása a mai napon megkezdődött.  

26. Olaj nincs, a robbanó kölcsön van adva.  

27. Borsodi Szénbányák. 

 

Kőszénbánya, Sajószentpéter  

1. Kőszénbánya.  

2. [Sajószentpéter].  

4. Auszlender és Társa.  

5. Elvitték őket.  

7. A Bányakapitányság kirendelt megbízottat.  

8. 2 főt.  

9. 18 főt.  

10. 2 fő.  

11. 15 fő.  

12. A környező falvakból.  

13. Januári fizetést nem kapták meg, csak akik a vasútépítésnél és bánya víztelenítés-

nél dolgoztak. 

14. Kölcsönből vagy a kintlévő követelések befolyásából.  

15. Gőzerő.  

                                                                                                                                                                                     
10

  Egyed András bányatulajdonos. .Született 1887-ben Baróton. 'Középiskolái elvégzése után 1905-ben lépett a 
bánya szolgálatába, és mint bányagyakornok kezdte működését. ' 1906–1907-ig a petrozsényi bányászati szakis-

kola elvégzése után Köjiecen, mint bányafelmérő működött, ezután a köteles katonai szolgálái át töltötte ki. Mint 
üzemi aknász a Salgótarjáni Rt. petrozsényi bányájában működ ott. 1910-ben a kincstár szolgálatába lépett 
ugyancsak Petrozsényban. 1920-bán a román megszállás következtében, mint műszaki segédtisztet nyugdíjazták. 
Elzután került Sajókondóra felelős üzemvezetőnek. 1922-ben bányatulajdonos lett 1925-ben alapította a 
Balázsvölgyi Kőszénbányát. 



 A Sajószentpéter–Kondó–Harica külszíni bányavasút.   A szénbányászat 1945 után és az államosítás 

|13 

16. 1 db félstabil gőzgép, 1 db generátor villanyfejlesztéshez, 2 db villanyszivattyú, 10 
db bánya csille, 1 db szállító villa.  

18. Gyenge, erősen használt állapotban.  

19. Az üzemet átállítani villanyra, a Barcikai villanyvezetékbe bekapcsolni.  

26. 200 q szén.  

 

Kőszénbánya, Sajószentpéter  

1. Borsodi Szénbányák Rt. [Sajószentpéteri Bányaüzeme].  

2. [Sajószentpéter].  

3. [Sajószentpéter].  

4. Borsodi Szénbányák Rt.  

5. Budapesten székelnek.  

6. Felelős üzemvezető Sipos Antal okl. bányamérnök a helyén maradt.  

7. Fenti ipartelep vezetésével megbízott megfelelő szakértelemmel és tudással rendel-

kezik.  

8. 6 fő.  

9. 410 munkás.  

10. 6 fő.  

11. 450 munkás.  

13. A munkások 1944. november és december havi bérmaradványukat még nem kap-

ták meg pénzfedezet hiányában.  

14. Kifizetés oly módon lenne eszközölhető, ha a vállalat javára jóváírandó lenne a 
Nemzeti Bank Miskolci fiókjánál.  

15. Különféle elektromos gépek.  

16. 1 db ventilátor 1000 km3/perc, 1 db ventilátor meghajtómotor 10 HP, 2 db szállí-
tógép, 2 meghajtó motor 50 FIP, 4 szivattyú, 4 szivattyú meghajtó motor SÍ. 65 HP, 2 áramát-

alakító, 2 db meghajtó motor 2a. 35 HP, 2 műhelymotor 20 HP, 1 körfűrész, 1 körfűrész meg-

hajtó motor, 1 db 25 HP, 2 db meddő és anyagfelvonó gép hozzá motor á 10 HP, 1 db szénosz-

tályozó berendezés, hozzá 1 motor 19 HP, 3 db szivattyú, 3 szivattyú meghajtó motor 5 HP 2 
szivattyú, 2 szivattyú meghajtó motor 28 HP, 1 db szállítógép, 1 db szállítógép motor 19 HP.  

18. A meglévő berendezések üzemképes jó állapotban vannak.  

19. Közvetlen a gyáraktól való megrendeléssel.  

20. Napi termelvény (napi 20-24 vagon szén).  

21. Igen. 

23. Nincs.  

24. Nincs.  

25. Nincs.  

26. A folytonos kiszállítások miatt csak a napi termelvény.  
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28. Az üzem továbbvitele szempontjából 150 db bányacsillérre, 300 kg gépolajra, 450 

kg gépzsírra, 3000 fm 20 mm I-ü sodronykötélre, 700 kg paxitra - havi szükséglet-, 6000 db 

gyutacsra - havi szükséglet - 50 kg ammóniák szódára, 50 fm gépszíjra 120 m/m széles, 50 kg 
petróleumra [lenne szükség] a gyártól való beszerzéssel. 

 

Iparvasút, Sajószentpéter  

1. Bajainé és Társa, Kondó-Sajószentpéteri Iparvasút.  

2. Budapest, V. Tükör u. 2. sz.  

3. Sajószentpéter.  

4. Dr. Bajai Ernőné Kabdebó Margit és Kabdebó István.  

5. Tulajdonosok a Vörös Hadsereg bejövetele előtt is Budapesten tartózkodtak.  

6. Helybeli megbízott: Szalai Béla a Kondói Kőszénbánya, Bolváry és Társa cég társ-

tulajdonosa.  

8. 1 tisztviselőt.  

9. 33 munkást.  

10. 1 tisztviselőt.  

11. 42 munkás. 

12. Általában szakmunkás hiány van.  

13. Az alkalmazottak december hó 31-ig terjedő időre munkabérüket megkapták.  

14. Január hónapra esedékes munkabérek kifizetése február 15-ig esedékes, egyelőre 
megoldatlan.  

15. Sajószentpéteri telepen elektromos hajtóerő áll rendelkezésre.  

18. A vállalat gépei, berendezései, felszerelései üzemképes állapotban vannak.  

19. Kenőanyagban van nagy hiány.  

20. Semminemű nyersanyag nem áll rendelkezésre, az üzem vitelére nem is szükséges.  

26. Olaj kenőanyagban igen nagy hiány.  

27. Előttünk ismeretlen. 

 

Villanytelep, Barcika  

1. Borsodi Szénbányák Rt. Barcikai Villanytelep Üzemvezetősége.  

2. Budapest.  

3. Barcika.  

4. Borsodi Szénbányák Rt. 

5. Központi igazgatóság Budapesten van.  

6. Eltávozásuk előtt megbízottat állítottak.  

8. 8 tisztviselőt.  

9. 136 munkást.  

10. 5 tisztviselő.  
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11. 148 munkás.  

13. Az alkalmazottak munkabérüket megkapták.  

15. Gőz erejű erőtelep.  

16. 3 db turbógenerátorral rendelkezünk.  

18. Fentiek tűrhető állapotban vannak.  

20. Az üzemben villamos energia termelés folyik.  

26. A szükséges szénnel rendelkezünk, egyéb anyag (olaj) csupán 1 hónapra elegendő.  

27. Beszerzési forrásokat megjelölni nem tudunk. Legszükségesebb és legsürgősebben 
beszerzendő anyagok: 100 kg akkumulátor kénsav 28° Bé, 10 tartály sűrített oxigén, 200 kg 
karbid, 300 db. HD typusú 10 kV. porc. szig., 10 q kovácsszén, 100 q tűzifa, 2 m2 5 mm vastag 
fénybőr, 5 kg talpbőr, 2-2 m2 1-2-3 mm vastag magas nyomású Klingerit lemez, 10 db 
kazánbúvónyílás-tömörítés, 100 kg 4-5 gépolaj, 50 kg dinamóolaj, 30 kg gőzhengerolaj, 100 kg 
gépzsír, 30 kg petróleum, 20 kg 720-as lámpabenzin, 100 kg géptisztítórongy, 20-20 m 70, 80, 

100 és 140 mm széles géphajtószíj, 4-4 db 17x6"-os autógumiabroncs és tömlő, 50 db 12" hosz-

szú fémfűrészlap, 300 kg ipari só, 100 kg 18%-os triátriumfoszfát, 800 m2 4/4-es raktárüveg, 
5-5 q szürke és míniumos ablak tapasz, 1-1 db 180 és 250 mm-es központi esztergapad tok-

mány, 1 db esztergapad síktárcsa, 1-1 db autogén vágó és hegesztőpisztoly, 1 készlet 
villamoshegesztő berendezés felszereléssel, 1 készlet asztalosszerszám, 2-2 készlet 
villamosszerelői és lakatos kézi szerszám, 2-2 készlet Witwort és gáz- menetvágó és fúró fá'-től 
2"-ig, csőprések V4-2"-ig. 

 

Egy kis lapszemle ezekből az időkből, főleg Sajószentpéter és a bányászat vonatkozá-
saiban. Ettől azonban ezekből sokkal több is kiderül! 

 

„ Augusztus 1-től 50 deka lesz a nehéz testi munkások kenyérfejadagja 

Oszip István11
 főispánt elvtárs a termelés fokozására hívta fel a borsodi bánya- és ipa-

ri munkásságot. 

Oazip István főispán elvtárs, közellátási kormány biztos végigjárta Sajószentpéter bá-
nyatelepeit, az ózdi és a rudabányai gyártelepet, hogy felülvizsgálja a termelés csökkenésének 
okait. A szerzett tapasztalatok után úgy Ózdon, mint Borsodnádasdon egybehívta az üzemi 
bizottságot, valamint a bizalmiakat és hozzájuk a következő beszédet intézte. 

                                                           
11

 Oszip István, Mezőhegyes, 1897. április 11. – Miskolc, 1973. március 8. Munkáscsaládból származott. A 
géplakatos szakmát tanulta ki. 1914-től vett részt a munkásmozgalomban, a vas- és fémmunkások szakszerveze-

tébe lépett be. A Tanácsköztársaság idején vöröskatona, századparancsnok. Az 1930-as évek közepétől a MÁ-
VAG Diósgyőri Újgyárában a vasasszakszervezet csoportjának alelnöke. Szintén az 1930-as évektől MSZDP-

tag, egy időben titkár. 1943 szeptemberében a diósgyőri háborúellenes tüntetés szónoka, emiatt két hónapra 
büntetőszázadba vitték. 1944 márciusában, a német megszállás után letartóztatták, majd rendőri felügyelet alá 
helyezték. 1944 őszén csatlakozott a MOKAN Komitéhoz. 1944 végétől a Magyar Kommunista Párt helyi szer-

vezetének elnöke, 1945-1946-ban a vezetőség tagja. 1945. május 21-étől 1946. október 1-ig az MKP Központi 
Vezetőségének tagja. 1944. december 17-én Diósgyőr képviseletében választották be az Ideiglenes Nemzetgyű-
lésbe. 1945-ben a Miskolci Nemzeti Bizottság és a törvényhatósági bizottság tajga. 1945. március 21-én kinevez-

ték Borsod vármegye és Miskolc főispánjává és közellátási kormánybiztosává, egyidejűleg megbízták Abaúj- 
Torna és Zemplén vármegyék főispáni teendőinek ellátásával is. 1949 szeptemberében mentették fel és nyugdí-
jazták. Nyugdíjasként társadalmi munkában pártalkalmazott. 
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– A termelés úgy a sajóvölgyi szénbányákban, mint az ózdi és borsodnádasdi gyárban 
csökken, többen ennek okát abban látják, hogy a közellátási rossz és a dolgozó munkásság 
cipő, ruha és élelmiszer tekintetében nélkülöz. A fasiszta szellemben aknamunkát folytató re-

akciósok hol súgva, hol nyíltan kimondják, hogy a régi rezsim vezetői nagyobb fejadagot tud-

tak juttatni a közellátásra szorulóknak. De azok a reakciósok, akik ezt híresztelik, elfelejtik, 
hogy ezt az országot a német hadsereg valósággal kirabolta. Az eldugott készletek most már 
lassan elfogynak. 

Kifelejtették azt is, hogy ők segítették elő a németeket abban, hogy országunkat kira-

bolhassák és a félrevezetett magyar nemzetet itt hagyták a nyomorúságban. – Mégis ők szítják 
a tüzet úgy, hogy a reakció lángja itt- ott most is felcsap és akadályozza a békés termelő mun-

kát u bányavidéken és a gyárüzemekben. Meg kell mondani a rideg valóságot, hogy a termé-
sünk az őszi vetések kismennyisége miatt olyan csekély, hogy a fasiszta rendszer által biztosí-
tott fejadagot valóban nem tudjuk az ellátatlanoknak rendelkezésére bocsátani. Cipő és ruha 
sem jut egy bizonyos ideig a nélkülözőknek. Ipari termelésünk felfokozásához idő kell. 

A közellátáson minden erővel igyekszünk javítani. 

Augusztus 1-től a nehéz testi munkásak részére a kenyér fejadagot 40 dkg-ról, 50 dkg-

ra, a könnyű testi munkások részére 30 dkg-ról 35 dkg-ra emeljük. Az alkalmazásban lévők 
havon- kint negyedkiló cukrot kapnak. 

Ezek az adagok minimálisak, de a jelenlegi közellátási viszonyunk még nem ad módot 
nagyobbmérvű javításra. Azonban a lehetőség szerint még növelni fogjuk a fejadagokat. En-

nek azonban alapfeltétele a gyors betakarítás és a fokozott békés termelés, nem pedig a reak-

ciós lázítás és tüzetszítás. 

Ha a széntermelés fokosodik, a gyáriak. nagyobb munkaeredményt mutatnak fel, akkor 
a többi ipari üzemek is követni fogják és hamarosan lesz cipő. bakancs a bányászoknak  ruha 
a gyári munkásnak. 

A fokozott termelés érdekében megtiltjuk ezt, hogy a bánya- és gyári munkások mun-

kahelyükét elhagyva, külön-külön menjenek  élelembeszerző útra. Ezzel elaprózzák a begyűj-

tött terményeket, elfeketézik a készletet, a munkahelytől velő távollétükkel csökkentik a terme-

lést is a feketézéssel felvert árak miatt nehezítik a megélhetést. 

Felhívjuk a földmunkásságot arra – tekintve, hogy megkapta régvárt földjét – most 

már tartsa kötelességének a rendelet szerinti maradéktalan terménybeszolgáltatást, mely szin-

tén alapfeltétek a közelhatás javulásának. A reakciósoknak azt üzeni, hogy elég volt a vesze-

delmes játékból, hagyják abba aknamunkájukat, mert kegyetlenek leszünk ezek kiirtásában.”12
 

 

Amint a sajószentpéteri szénbányászatról szóló könyvben ezekről az időkről írtunk, egészen 
az Ideiglenes kormány miniszterelnökéig mennek a borsodi térség bányászküldöttségei, hogy 

segítséget kérjenek! 

                                                           
12

 Szabad Magyarország, 1945. július-december (2. évfolyam, 145-294. szám)1945-07-31 / 170. szám. A Szabad 

Magyarország 1945-48 között jelent meg. Kezdetben a „felszabadult magyar dolgozó társadalom napilapja”, 
majd kicsit később már a Magyar Kommunista Párt Észak magyarországi Lapja volt. 
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Aztán maga a miniszterelnök személyesen is megjelent Sajószentpéteren, 1945. augusztus 10-

én!  

Ez is mutatja a település ekkor a borsodi szénbányászat egyik fő központja. Vasúton kiválóan 
megközelíthető és ide a környező bányák, bányásztelepülések küldöttei is viszonylag kevés 
utazással beérkezhetnek. 

Az, hogy mekkora a szénínség és mekkora a baj a következő néhány idézet bizonyítja. 

 

„ Fogjon össze a szellemi és fizikai munkás – mondotta Dálnoki Miklós Béla minisz-

terelnök Sajószentpéteren 

A megnyomorított házakban, a hiányos tetők alatt még álmot álmodnak a gondterhes 
nappalra ébredő százezrek, de a város szívéből már indul az autó, hogy messzi-messzi, a 

sajószentpéteri bányászok közé vigye Dálnoki Miklós Béla13
 miniszterelnököt és Balogh Ist-

ván14
 miniszterelnökségi államtitkárt. Csak néhány perc és magunk mögött hagyjuk a fővá-

                                                           
13

 Vitéz lófő dálnoki Miklós Béla (Budapest, 1890. június 11. – Budapest, 1948. november 21.) (születési dátu-

ma helyenként július) magyar katonatiszt, politikus, miniszterelnök. 1944. október 15-én a kiugrási kísérlet ide-

jén a magyar 1. és 2. hadsereg parancsnokai – vitéz lófő dálnoki Miklós Béla és primor dálnoki Veress Lajos 
vezérezredesek – voltak. A kiugrás lebonyolításával az 1. hadsereg parancsnokaként Miklós Bélát bízta meg 
néhány más katonai és civil személlyel együtt. Ő és csoportja olyan utasítást kapott, hogy egy adott pillanatban – 

a megbeszélt jelszó beérkezte után – kezdjék meg a hadicselekmények leállítását. A kiugrási kísérlet azonban, a 
nem megfelelő előkészítettség miatt megbukott. Veesenmayer német nagykövet jóváhagyásával és Szálasi Fe-

renc nyilas vezető irányításával a nyilasok fegyveres puccsal még aznap átvették a hatalmat, amit Horthy kényte-

len volt jóváhagyni. Miklós Béla a hungarista hatalomátvétel után átállt a szovjet csapatokhoz. Egységeit hadipa-

rancsban utasította a szovjetekkel való ellenségeskedés azonnali beszüntetésére, és a németekkel való szembe-

fordulásra. Felhívásának engedelmeskedve az 1. magyar hadsereg állományából a hadseregnek csak töredéke, 
mintegy húszezer tiszt és katona adta meg magát és állt át a szovjet Vörös Hadsereg oldalára. 1944. december 
21-én Debrecenben, a református kollégiumban ült össze az Ideiglenes Nemzetgyűlés. A Nemzetgyűlés 230 
tagja közül 39 % kommunista, 24 % kisgazdapárti, 18 % szociáldemokrata, 7 % parasztpárti és 6 % polgári de-

mokrata és ugyanennyi párton kívüli volt. December 22-én az Ideiglenes Nemzetgyűlés megválasztotta az Ideig-

lenes Nemzeti Kormányt, amelynek elnöke dálnoki Miklós Béla vezérezredes lett, s összetételéről Moszkvában 
döntöttek. Tagjai lettek magas rangú katonatisztek, valamint 4 kommunista, illetve 2-2 szociáldemokrata és 
kisgazda politikus. A debreceni Ideiglenes Nemzeti Kormány 1944. december 22-én Magyarország miniszterel-

nökévé választotta Miklós Bélát. 1945. január. 26-án megalakult a Nemzeti Főtanács, amely ideiglenesen az 
államfői jogok egy részét gyakorolta. Elnöke: Zsedényi Béla, tagjai: dálnoki Miklós Béla és Gerő Ernő lettek. 
Miklós az 1945. november 15-ei választásokig töltötte be a miniszterelnöki posztot. A Magyar Nemzeti Függet-

lenségi Front programja kilátásba helyezte a háborús bűnösök letartóztatását, bíróság elé állításukat és vagyonuk 
elkobzását, valamint a németbarát szervezetek feloszlatását és a közintézmények megtisztítását. A Miklós Béla 
vezette magyar kormány regnálása alatt hurcolták el azt a több százezer hadifoglyot és civilt, akiket később a 
„Málenkij robot'-nak nevezett események áldozatainak nevez a történetírás. A szovjet Vörös Hadsereg által el-

foglalt magyar területeken, romeltakarításra való hivatkozással, fegyveres szovjet katonák a nyílt utcáról gyűjtöt-

ték be és vitték el a magyar civileket, akiknek a többsége nem élte túl a szovjet kényszermunkatáborok megpró-
báltatásait. Dálnoki Miklós Béla kormánya tehetetlenül nézte végig a szovjetek zabrálását (fosztogatás), erősza-

koskodását. Az új parlamentbe – mivel az 1947-es magyarországi országgyűlési választásokon nem indult – 

külön törvény alapján került be (másokkal együtt) mint közéleti személyiség, miniszterelnöki munkássága elis-

merése gyanánt. Az 1947. évi „kékcédulás" választások előtt lépett be a Magyar Függetlenségi Pártba, amelynek 
vezetőségi tagja volt. A parlamentbe ugyan bejutott, de mandátumától törvénytelenül megfosztották. Ezután 
visszavonult a közélettől, politikailag teljesen elszigetelődött, családját zaklatni kezdték. Dálnoki Miklós Béla 
1948. november 21-én hunyt el Budapesten, temetése katonai tiszteletadás nélkül történt. 
14

 Dr. Balogh István (Balogh páter) (Stájerlak, 1894. március 30. – Budapest, 1976. július 20.) római katolikus 
pap, kisgazdapárti politikus, államtitkár. 1934–1944 között a szegedi törvényhatósági bizottság tagja volt. 1944–
1947 között az FKGP tagja volt. 1944–1945 között az FKGP szegedi szervezetének alapító elnöke és a Szegedi 

Nemzeti Bizottság elnöke volt. 1944. december 2-án a Magyar Nemzeti Függetlenségi Front megalakításának 
résztvevője volt. 1944. december 13-án az Ideiglenes Nemzetgyűlés előkészítésének résztvevője volt. 1944–
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rost. Kocsink már röpül az országúton, amely kettészeli a vidéket. Áldott tájakon járunk, ott, 
ahol fél évvel ezelőtt még dúlt az öldöklő csata, de ahonnan a magva paraszt verejtékező 
munkával már kenyeret teremtett. Egy-egy rozsdásodó ágyúroncs még fájó emlékeket ébreszt, 

de a kévékben fekvő búza, zöldelő kukoricatábla, a hajlongó napra-

forgó az élet diadaláról beszél. Új és szebb magyar életről, a gonosz 
és ostoba pusztulás nyomán. Az a katonaruhás férfi, aki rohanó au-

tójából szótlanul nézi a végtelen mezőt, a fekete földet, a harmatos 
füvet, talán éppen innen merít erőt, hitet és bizodalmat ahhoz a hősi 
munkához, amelyre vállalkozott és amelynél nehezebbre magyar 
miniszterelnököt a sors még ki nem jelölt... 

Hatvan, Gyöngyös, Miskolc, egy-

másután maradnak mögöttünk Városok és 
falvak, amelyek mind megszenvedték a maguk szenvedését és ahol 
ledőlt templomok, romokban heverő házak, kiégett kórházak, omla-

dozó iskolák mutatják, merre vonult végig véres és pusztító útján ez 
emberiség legnagyobb tragédiája. 

Tizenegy óra, amikor a sajószentpéteri bányatelepre érünk. 
Tölgyfalombból épített diadalkapu várja a vendégeket és köszönt 
rajta a felírás: 

Isten hozott! Jószerencsét! 

A miniszterelnök mosolyogva száll ki autójából. Százával állnak a bejáratnál a sza-

badidős bányászok, a falu apraja-nagyja, akik mind bányászköszöntéssel üdvözölnek: 
„Jószereucsét“.  

A vendégek viszonozzák: Jószerencsét! – és felzúg az éljenzés, az ünneplőbe öltözött 
férfiak, asszonyok meleg szeretettel veszik körül Dálnoki Miklós Bélát és kíséretét. El- hang-

zanak az üdvözlőszavak, azután a miniszterelnök beszél. Egyszerűen, őszintén, inkább az érte-

lemhez, mint az érzelemhez. És ezek a nyugodt, csendes, fegyelmezett, rendet tartó és rendet 
szerető bányászok, egész életlehetőségünk fundamentum rakói feszült figyelemmel, csillogó 
szemmel hallgatják. Értik az értelem szavát, érzik a demokrácia védelmére, a reakció elleni 
küzdelemre hívó mondatok jelentőségét és teli vannak hálával, amiért végre van magyar mi-

niszterelnök, aki eljött közéjük és cselekszik érettük... 

A miniszterelnök beszéde után felhangzik a Himnusz. Dálnoki Miklós Béla feszes vi-

gyázzállásban katonasapkájához szorítja kezét és az ének utolsó hangjainál a férfiak, nők 
szemében felcsillan a könny. Azután elindulunk a munkásházak között, amelyeknek ablakaiból 
kendőt lobogtatnak, integetnek, éljeneznek, és az ováció végigkíséri a vendégeket szüntelenül 
és egyre erősbödve egész a gyűlés színhelyéig. Itt a miniszterelnök másodszor is szól a bányá-

                                                                                                                                                                                     

1945 között az FKGP ideiglenes országgyűlés vezetőségének tagja volt. 1944–1947 között a miniszterelnökség 
államtitkára volt; bizottsági titkárként ő adta elő a fegyverszünetet kérő Németországnak hadat üzenő javaslatot. 
1945. január 20-án egyik aláírója volt a moszkvai fegyverszüneti szerződésnek (Gyöngyösi Jánossal, Vörös 
Jánossal). 1945. augusztus 20-tól az FKGP intéző bizottságának tagja volt. 1945–1951 között országgyűlési 
képviselő volt. 1946-tól az FKGP Politikai Bizottságának tagja volt. 1947-ben az FKGP főtitkára volt; június 4-

én kilépett a pártból. 1947 júliusában megalakította az ellenzéki, polgári, liberális Független Magyar Demokrata 
Pártot. 1949 tavaszán pártjával csatlakozott a Függetlenségi Népfronthoz. Sírja a Farkasréti temetőben található . 
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szokhoz és beszéde megint csak tényekre szorítkozik. Szavaival percek alatt erős kapcsolatot 
teremt a bányászokkal, akik lelkesen fogadják minden mondatát. Hát még, amikor közvetlen 
kedvességgel bejelenti, hogy pénzt és dohányt hozott a derék bányászoknak! Persze, hogy fel-

csattan az éljenzés és a taps, persze, hogy boldogok ezek a munkásemberek, hiszen a megbe-

csülésnek és szeretetnek olyan jele ez, amelyet a reakció Magyarországától, a feudális kor-

mányzatoktól sohasem kaptak meg. 

Balogh István államtitkár mond ezután beszédet. Kitűnő szónok, aki hallgatóságát 
rögtön magához láncolja és vezeti azon az úton, amelyen haladva tanítani és felvilágosítani 
akarja. Nagy kérdéseket percek alatt megmagyaráz, felkelti a lélek és a szív érzelmeit és egy-

beforradva a közönséggel jut el beszéde végéhez, amely után hogyan is maradhatna el a tom-

boló siker! 

A gyűlés végén felharsan a bányászhimnusz, majd két pöttömnyi kislányt emelnek a 
pódiumra. Virágot adnak ál a miniszterelnöknek, aki lehajol hozzájuk: 

– Hogy hívnak kislánykám? 

A piciny szereplő bátran megmondja a nevét, jutalmul csókot kap a bácsitól, amelyre 
bizonnyal büszke lesz majd kisasszonykorában. 

* 

A gyűlés után a miniszterelnök lemegy a bányába, hogy beszélgessen azokkal n bányá-
szokkal, akik nem lehettek jelen a gyűlésen, mert a munkának egyetlen pillanatra sem szabad 
megállania. Dálnoki Miklós Béla bányászruhába öltözik, kezébe veszi a bányászlámpást és 
azt a bányászfokost, amelyet éppen most kapott ajándékba. Lenn a bányában rendben, fegye-

lemben folyik a munka. Csak mikor már egész a közelben vagyunk, teszik le az emberek a csá-
kányt és megéljenzik a vendégeket. A miniszterelnök több mint egy órát időz a tárnában. A 
bányászok körülfogják, elmondják gondjaikat, panaszaikat, kívánságaikat. Dálnoki Miklós 
Béla mindenkit meghallgat, mindenkihez van szívből fakadó, biztató szava, öröm és megnyug-

vás támad szavai nyomán és a munkások lelkesen éljenzik, amikor visszafelé indul. Az egyik 
öreg bányász a meghatott-ságtól könnyes szemekkel mondja: 

– Uram, ez életemnek egyik legszebb napja. Régen dolgozom itt, már az apám is bá-
nyász volt, de ilyen tisztesség még nem ért bennünket. Miniszterelnök még nem becsült meg 
annyira, hogy idejött volna közénk. Dálnoki Miklós Béla megtette, de mi ezt meg is háláljuk. 
Dolgozunk, rendet tartunk, elvégezzük munkánkat a demokratikus Magyarország felépítésé-
ben. Nem akarunk mi sokat, nincsenek nagy igényeink, csak az a kívánságunk, hogy rendes 
bért, élelmet és ruházatot kapjunk. Látjuk, hogy a miniszterelnök úr szívébe zárt bennünket, 
de mi is őt! 

Mialatt a miniszterelnök a tárnában jár, a bányatelep udvarán Balogh István államtit-
kár sorra fogadja a küldöttségeket. Mindenkit meghallgat, mindent feljegyez, vannak pana-

szok, melyeket rögtön orvosol, másokat az illetékes miniszter elé fog terjeszteni. 

* 

Közebéd zárja be a felejthetetlen napot. Az ebéden egész sereg pohárköszöntő hangzik 
el. A munkások, a mérnökök, a helyi Nemzeti Bizottság, a pártok, a szakszervezetek kiküldöttei 
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szólalnak fel. A miniszterelnök és az államtitkár kedves, közvetlen szavakkal válaszol. Pohár-

köszöntőt mond Bondarenko Viktor orosz kapitány, a járás katonai parancsnoka is. Fiatal 

arcáról sugárzik az értelem, a magyarok iránti barátság. Beszédének – amelyről alább részle-

tesen beszámolunk – egyik mondata klasszikusan jellemezte a miniszterelnök sajószentpéteri 
látogatását. Valóban az történt itt, amit az orosz kapitány mondott: sokszáz magyar munkás 
kinyitotta szívét a magyar miniszterelnök előtt, aki belenézett ezekbe a szívekbe és ott remény-

séget, hűséget, szeretetet talált. Merített is belőlük útravalóul n további munkához. 

Halász Ernő”15
 

 

„ A miniszterelnök beszéde 

Dálnoki Miklós Béla miniszterelnök Balogh István miniszterelnökségi államtitkárral 
együtt meglátogatta a sajószentpéteri szénbányatelepet, hogy közvetlenül hallgassa meg a 
bányászok kívánságait és elbeszélgessen velük az őket érdeklő kérdésekről. A miniszterelnök 
és kísérete 11 órakor érkezett a bányatelep elé, ahol diadalkapuval fogadták. A bejáratnál a 
szabadidős bányászok és a község lakói sorakoztak fel és amikor a vendégek kiléptek autóik-

ból, felharsant az éljenzés. A lelkes ováció után Sipos Antal főmérnök, Kövesdi Antal főak-

nász, Biroscsuk Sándor az üzemi bizottság elnöke és Dunay Béla, a központi bizottság elnöke 
meleg szavakkal üdvözölte a miniszterelnököt. Újabb lelkes éljenzés követte az 
üdvözlősza-vakat, majd Dálnoki Miklós Béla miniszterelnök mondott beszédei. 

– Köszönöm a lelkes és meleg fogadtatást – kezdte beszédét. – Azért jöttem, hogy 
kezetfogjunk és ez a kézfogás legyen záloga a magyar nemzet érdekében kifejtendő jövő 
együttműködésünknek. Azért jöttem, hogy megértsük egymást. A régi rendszer egyik hibája 
volt, hogy nem jött el önök közé, nem kérdezte meg, mi fáj és nem adott segítséget. A kormány 
nevében is köszönöm, hogy felajánlották a vasárnapi és egyéb szünnapi túlmunkát. Az ipar-

ügyi miniszter úr is nagy örömmel üdvözli ezt. Az így keresett összeget közvetlenül, saját élel-

mezésük feljavítására és ruházkodásukra fordíthatják. A munkatöbblet bevezetése már kezd 
mindenhol elterjedni, nem is kell hozzá kormányintézkedés. A munkásság magától teszi ezt 
meg és ez jói is van így, mert a többtermelés a nemzeti becsület kérdése. 

– A jóvátétel nagy terheket ró mindnyájunkra, amelyeket csak munkával tudunk teljesí-
teni. A bányászok fokozottabb munkája nélkül nincs többtermelés! Debrecenben aggódó szív-

vel figyeltük, jön-e már az első szénvonat, és örömmel mondhatom el itt, hogy az első vonatot 
a borsodi szénmedence bányái küldték. (Nagy éljenzés.) 

– Köszönöm önöknek azt is, hogy a német rablóknak és Szálasi banditáinak minden 
terror ellenére sem engedték meg, hegy elhurcolják, szétrombolják a bányafelszerelést. Az 
önök érdeme, hogy megmentették a bányát és a gépeket s így a munka itt újból megindulha-

tott. 

Kéz a kézben kell dolgoznunk 

                                                           
15

 Halász Ernő (Eger, 1892. ápr. 19. – Bern, 1969. febr. 11.) újságíró. 1945 előtt budapesti ellenzéki lapokban 
publikált. 1946-ban a berni magyar követség sajtóattaséja lett. 1948-ban disszidált. Svájcban telepedett le, Bern-

ben lakott. Cikkei svájci lapokban, valamint főleg az Irodalmi Újságban és a Népszavában jelentek meg. Magyar 

Nemzet, 1945. augusztus (1. évfolyam, 75-99. szám)1945-08-12 / 85. szám 
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– Potsdamban kétségtelenné lett, hogy felvesznek bennünket a szabadságszerető népek 
soraiba. (Lelkes éljenzést) Ezt úgy értük el, hogy eddig is eleget tettünk és ezután is eleget 
teszünk a fegyverszüneti egyezményben vállalt kötelezettségeinknek. A reakciósok és a fasisz-

ták ellem küzdelemben nincs megállás, nem lehetünk lágyszívűek, nem irgalmazatunk nekik, 
akik tönkretették és elárulták hazánkat. (Hosszas éljenzés.) A fasiszta sajtótermékeket – ahol 

még vannak ilyenek – mindenki azonnal adja be, örüljön, hogy megszabadulhat ettől a lélek-

romboló szennyirodalomtól. (Úgy van! Úgy van!) 

– A diplomáciai viszony felvétele több kormánnyal megnyitja számunkra az utat a ke-

reskedelmi szerződések felé. 

Már folynak is a tárgyalások a nagy Szovjetunióval és ez lehetővé teszi majd, hogy 
fontos iparcikkekhez jussunk. Itt mondom meg, hogy a kormány a feketepiacot, a spekulánso-

kat megrendszabályozza. (Nagy taps és éljenzés). 

– A földreformot teljes sikerrel hajtottuk végre, amiben nagy érdeme van a derék ma-

gyar parasztnak. Haladunk a belső konszolidáció útján. A rendőrség nem pártrendőrség töb-

bé, hanem a demokratikus Magyarország megbízható rendőrsége. Rendkívül fontosnak tar-

tom, hogy a szellemi és fizikai munkások között meglegyen az összhang. Kéz a kézben kell 
dolgoznunk. Így van ez minden demokratikus országban, így van es természetesen a Szovjet-

unióban is. 

A kormány letöri a feketézőket és a spekulánsokat 

– A kormány mindent elkövet, hogy az országot minél hamarább felemelje elesettségé-
ből. Ehhez azonban az önök bizalmára és támogatására van szükségünk. Az élelmezés terén 
nehéz helyzetben van az ország. A náci bandák és a nyilas bérencek kirabolták hazánkat. A 
közellátási miniszter úr felhívásomra tájékoztatott arról, hogy a bányamunkások ellátását 
mindenképpen biztosítani fogja. A kenyérgabona, sajnos, nem elegendő, keverésre lesz szük-

ség, de azon leszünk, hogy ez minél kedvezőbb arányú legyen s a dolgozók élvezhető kenyér-

hez jussanak. Zsiradékunk is kevés van, de ennek elosztásánál a bányászok szintén első sor-

ban jönnek tekintetbe. Bakancsot és ruhát is elsősorban a dolgozók kapnak. Én híve vagyok a 

jegyrendszernek, mert ez biztosítja, hogy normális áron mindenki megkapja a maga fejadag-

ját. A legbrutálisabban kell tehát a feketézőket, spekulánsokat letörni (Nagy éljenzés.) 

– Az újjáépítés terén nagy feladatok előtt állunk. De megvagyok győződve a magyar 

dolgozók munkakészségéről és rendíthetetlen hitéről. Nyújtsunk egymásnak baráti kezet, dol-

goz-zunk, hogy felépítsük az új, független, demokratikus Magyarországot és ehhez a munká-
hoz kérem és várom az önök támogatását! 

A miniszterelnök pénzt és dohányt vitt a bányászoknak 

Percekig tartó lelkes éljenzés és taps fogadta a miniszterelnök szavait. Az ováció 
lecsillapultával felhangzott a Himnusz, majd a közönség a bányatelep kultúrtermébe vonult, 
ahol megtartották a bányászgyűlést. A zsúfolásig megtelt teremben el sem fért a publikum, 
százak, meg százak szorongtak még az udvaron is. Dunay Béla igazgató nyitotta meg a gyű-
lést és üdvözölte a vendégeket, majd határozati javaslatot terjesztett be, amely a bányászok 
kívánságát tartalmazta, és amelyet egyhangúan elfogadtak. 
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Dálnoki Miklós Béla miniszterelnök másodszor is felszólalt. Kijelentette, hogy a ré-
gebben elmaradt munkabérek kifizetését meggyorsítja, majd közölte, hogy azoknak a bányá-
szoknak jutalmazására, akik a túlmunkában a legjobb eredményt érik el és a leginkább rászo-

rulóknak 300.000 pengőt hozott és hozott a bányászoknak szívnivalót is. 

Balogh államtitkár beszéde 

Viharos taps és éljenzés fogadta a miniszterelnök szavait, majd Balogh István állam-

titkár emelkedett szólásra. A miniszterelnök úr – mondotta – már elmondta azokat a törekvé-
seket, amelyek a kormányt fűtik, ismertette azokat a célokat, amelyeket a kormány maga elé 
tűzött és azokat az eredményeket, amelyeket a munkásokkal együtt elért. Nemcsak megnyug-

tatni, de biztatni akarok az együttes munkára. Sem a miniszterelnök úr, sem én nem vagyunk 
valamely párt kiküldöttei, felelős tényezők vagyunk, csak annyit mondhatunk tehát, amennyi-

nek igazságáról meg vagyunk győződve. Mi megmondjuk, az igazat s ebből érezhetik, hogy a 
magyar nemzeti kormánynak nincs más célja, mint az egész országot felsorakoztatni az újjá-
építésbe és ezzel boldoggá tenni a demokratikus Magyar-országot. (Nagy éljenzés.) 

– Mi is érezzük, tudjuk a bajokat, de bizonyos határon túl nem tudunk elmenni. És ez 
azért van, mert belekerültünk egy bűnös háborúba és téved az, aki nem számol azzal, hogy ezt 
a háborút elvesztettük. És minthogy a háborút elvesztettük, mert el kellett vesztenünk, hiszen 
bűnös háború volt, hát legalább a békét nyerjük meg.(Hosszas taps és éljenzés). 

Amíg Dálnoki Miklós Béla a miniszterelnök… 

– Amink van, azt elsősorban a bányászoknak kell megkapniok, akik lehetővé teszik, 
hogy a többi munkások is elvégezhessék munkáikat. Nagyon szomorú, hogy különbséget tesz-

nek munkás és munkás között, de ha ez így van, akkor én a bányászok oldalára állok. Közöt-

tük nőttem fel és fülembe cseng még most is a bányászhimnusz: (Bányásznak halni szép halált, 
de azt mondom, előbb tegyünk meg mindent, hogy a bányász élete legyen szép és emberhez 
méltó. (Nagy taps és éljenzés) Mert ha csak meghalni szép a bányásznak, akkor persze nincs 

utánpótlás, de ha élni is szép lesz a bányásznak, akkor dicsőség lesz bányásznak lenni. A kor-

mány úgy fogja felosztani az élelmiszerkészleteket, hogy elsősorban a munkások, a bányászok 
kapjanak és amíg Dalnoki Miklós Béla a miniszterelnök, addig magyar munkás nem fogja 
érezni, hogy háttérbe szorították. (Viharos taps és éljenzés).  

A kormány azon az állásponton van, hogy a bányák államosítását szükségesnek tart-

ja.(Nagy taps és éljenzés). A kormány Debrecenben a demokratikus pártok közös programja 
alapján vállalta a bányák államosítását Ez tehát rövidesen megvalósul, hiszen akarja a nép, 
akarja a kormány, akarják az érdekeltek és olyan világot élünk most már, hogyha magyar 
ügyről van szó és ezt kormány és kormányzottak akarják, akkor ez meg is valósul. Nem olyan 
kormány van most, amely Idegen érdekeket szolgál, Magyarországnak demokratikus és népi 
kormánya van, amely a nép érdekeit akarja és fogja megvalósítani. 

A népből pótolják a közigazgatási tisztviselőket 

Balogh István államtitkár ezután a bányászok speciális kívánságairól beszélt, majd így 
folyatta: 
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– Ha az ipari munkások becsületesen dolgoznak, akkor a mezőgazdák tegyék lehetővé, 
hogy a munkásság megkapja a kenyerét, tehát a mezőgazda idejében és önként szolgáltassa 
be a terményt, mutassa meg. hogy magyar, mutassa meg, hogy testvére minden dolgozónak. A 
kormánynak csak a dolgozókra – legyenek azok fizikaiak, vagy értelmiségiek – van gondja, a 

feketézők, a reakciósok csak akkor kapnak, ha marad. (Nagy éljenzés,) A miniszterelnök úr 
hangoztatta, hogy a szellemi és fizikai munkásoknak össze kell fogni. Én is ezt ismétlem. Nem 
számít, ki melyik párthoz tartozik, mert a pártok egymásra vannak utalva és nincs olyan párt, 
amely egyedül vállalhatná a feladatot és felelősséget Magyarország szebb és boldogabb jövő-
jéért. Ez csak úgy valósulhat meg, ha minden párt egyformán résztvesz a munkában és meg-

szűnik a különbség fizikai is szellemi munkás között. 

– A múltban a nép és középosztály között nagy szakadék tátongott. A kormány demok-

ratikus gondolkodását mutatja az az elhatározása, hogy ezt most megszünteti nemcsak azzal, 
hogy kisöprűzi a hivatalokból az oda nemvalókat, hanem azzal is, hogy ezekét magából a 
népből akarjak pótolni. 

Budapesten és a vidéken tanfolyamok lesznek, ahol a munkások tovább képezhetik ma-

gukat és  így a közigazgatásban elérhetik azokat a pozíciókat, amelyekre alkalmasakká lesz-

nek. (Nagy taps is éljenzés.) Ez egyrészt azt fogja eredményezni. hogy máskép megy be a 
munkás a hivatalba, ha tudja, hogy olyasvalakit talál ott, akivel tavaly még egy bányában 
dolgozott, de máskép fogadja az új tisztviselő is a hivatalába lépő munkást. 

– Nem vagyok mérnök, nem értek az atomromboláshoz, de az atomromboló bombával 
kapcsolatosán van egy megjegyzésem: annyiszor megégettük már a kezünket, legyünk tehát 
óvatosak a sok újságcikkel szemben, hogy véletlenül se váljunk a reakció játékszerévé. Ma-

radjunk csak nyugodtak, ne legyünk hiszékenyek és ne essünk túlzásba. 

– Végül arra szeretném felhívni önöket: szeressék a szakszervezeteket, becsüljék meg, 
ezek a munkásság anyagi érdekeinek hű képviseletei.  A bányászhimnusz szavaival fejezem be 

beszédemet: „Isten kezében életünk, ő megsegít, reméljük!” 

Viharos taps és éljenzés fogadta Balogh István államtitkár szavait, majd felhangzott a 
bányászinduló. Dunay Béla igazgató zárószavaival végződött a mindvégig lelkes hangulatban 

lefolyt gyűlés, amelynek befejezése után két kislány virágcsokrot nyújtott át a miniszter- el-

nöknek. 

A munkásság kinyitotta szívét a miniszterelnök előtt 

A miniszterelnök ezután kíséretével együtt a hányába ment, leszállt az egyik tárnába, 
ahol hosszasan elbeszélgetett a dolgozó bányászokkal, Balogh István államtitkár pedig ez 
alatt a bányatelep udvarán különböző küldöttségeket fogadott. Délben közebéd volt, amelyen 
számos felköszöntő hangzott el. A pártok, a helyi nemzeti bizottság, a szakszervezetek, a szom-

szédos bányatelepek, az üveggyár munkásai mondtak pohárköszöntőt, amelyekre a miniszter-

elnök és az államtitkár válaszolt. Végül pohárköszöntőt mondott Bondarenko Viktor kapitány, 
a járás orosz katonai parancsnoka is. Azt hangoztatta, hogy a munkásság kinyitotta szívét a 
miniszterelnök előtt és ő örül, amikor látja a magyar miniszterelnököt a magyar munkásság 
körében. Felhívta a munkásságot, hogy támogassák o miniszterelnököt nehéz munkájában. 
Nagy taps és éljenzés fogadta az orosz kapitány szavait, majd az ebéd résztvevői még sokáig 
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maradtak együtt s a miniszterelnök és az államtitkár a késő éjszakai órákban tért vissza a 
fővárosba.”16

 

 

A helyzetre mi sem jellemzőbb annál, amit a következő cikkben is vázolnak. 

 

„ Melyik borsodi bánya és iparvállalat munkásai kapnak olcsó akciósruhát 

Az iparügyi miniszter ruházati akciója során, a következő borsodi bányák és iparválla-

latok munkásai kapnak olcsó áron bekecset, öltönyt, munkaruhát, nadrágot, flanell fehérne-

műt, kezeslábast, zoknit és keztyűt, (sic) a nők kabátot, flanel inget, selyem nadrágot és 
melegnadrágot, a gyerekek ruhaszövetet, flanel alsóneműt és harisnyát. 

Bányák: Kondó, Rudabánya, Edelény, Sajóivánka, Szuhakálló, Disznóshorvát, 
Barcika, Sajólászlófalva, Diósgyőri, Mánik és Bálint, Meszes, Berentei Erzsébet, Berentei 
Kőszénbánya, Felsőnyárád, Sajókazinc, Rudolftelep, Borsodi Szénbánya, Sajószentpéter, 
Alacska, Barossakna, Sajókaza, Tardona, Szendrői Kőszénbánya, Királd, Mucsony, 
Ormospuszta, Bánfalva. 

Vállalatok: Rima-Salgó vasmű, Mák mészgyára Hejőcsaba, Egercsehi, cementgyár 
Bélapátfalva, Diósgyőri Papírgyár.”17

 

 

Ezt nem is ragozzuk itt tovább a korábban említett könyvben mindent leírtunk ezzel kapcsola-

tosan. 

Az ország talpra állításához, az újjáépítéshez, de magához a mindennapi élethez is szén kell! 
E nélkül nem megy a gyár, nem megy a vasút, fáznak otthon az emberek… 

A kezdeti, még viszonylag demokratikus politikát is átjárja, a bármi áron szén kell gondolata, 
ami aztán meghozza azokat a döntéseket, ami az államosításhoz elvezet, majd a kommunista 
párt térnyerése után pedig a még gigantikusabb elképzeléseket is. 

Félreértés ne legyen! Az újjáépítés, az élet normalizálása egy természetes folyamat. Amik 

azonban majd bekövetkeznek, azok sokszor már nem e kategóriába tartoznak. 

 

Néhány gondolat az államosításról is. 

Aki az 1945. augusztus 10-i, Sajószentpéteren elhangzott miniszterelnöki beszédet elolvasta, 
már tudja, hogy ekkor tervbe vették a szénbányászat államosítását is, pedig ez egy polgári 
demokratikus kormány! Akik mögött olyan pártok állnak leginkább, akik a magántulajdon 
talaján állnak! 

A koalíciós kormányban benne vannak a baloldal pártok is, akiktől viszont e kérdéskör nem 
idegen. 

                                                           
16

 Magyar Nemzet, 1945. augusztus (1. évfolyam, 75-99. szám)1945-08-12 / 85. szám 
17

 Szabad Magyarország, 1945. július-december (2. évfolyam, 145-294. szám)1945-09-30 / 221. szám 
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Aztán természetesen jön az „ellenségkeresés” is… 

 

„ Így szabotálnak ők... 

Miért van szükség a szénbányák haladéktalan államosítására? 

Sajószentpéter, november 28.  

A Nógrádi Sándor iparügyi államtitkár elvtárs részvételével a széntermelés fokozása 
ügyében megtartott megbeszélésen – mint jelentettük – az egyes borsodi bányaüzemek kikül-

döttei tüzetesen beszámoltak a termelést akadályozó jelenségekről. Ezek közül a legkirívóbb a 
Borsodi Szénbányák Rt. kiküldöttjének beszámolója volt. Ez élénk fényt vetett arra a már sza-

botálással felérő nemtörődömségre, mellyel egyes magánkézben levő bányavállalatok vezető-
sége a munkásság és ezzel a termelés érdekeit semmibe veszi. Az előadottak szerint a Borsodi 
Szénbányák Rt. közel 2000 főre rugó dolgozói részére az iparügyi minisztérium által kezde-

ményezett ruhaakció során megfelelő mennyiségű ruhaneműt utaltak ki már hetekkel ezelőtt. 
Az üzemi bizottságok azonban hasztalanul sürgették a ruházati cikkek leszállítását, a vállalat 
központja ügyet sem vetett a sürgetésekre. 

Végre az üzemi bizottság egyik tagja Budapestre utazott, hogy személyesen járjon utá-
na, miért nem kapják meg a bányamunkások a nekik már rég kiutalt ruhaneműt. 

A vállalat központi irodájában érdeklődésére közölték vele, hogy a ruhák már valóban 
jó ideje a vállalat birtokában vannak, de azokat jármű, hiányában képtelenek leszállítani Sa-

jószentpéterre. Ha azonban az üzemi bizottsági tag járművet kerít, elviheti a bányászok ruhá-
ját. A megbízott nyakába is vette a fővárost, talált is egy 3 tonnás autót, amely hajlandó lett 
volna a fuvarra, de csak 1 millió 800 ezer pengős fuvardíjért. 

Ennyit persze a vállalat vezetősége nem volt hajlandó a bányászruhákért áldozni s így 
a ruhák továbbra is ott várták volna Pesten a jószerencsét, ha a munkásság megbízottja újra 
tűvé nem teszi dühös szívóssággal a fővárost és keserves talpalás és kilincselés után nem talál 
egy öttonnás gépjárművet, amelynek gazdája 50 mázsa szén ellenében hajlandónak mutatko-

zott a szállítmány Sajószentpéterre fuvarozására. 

Ez azonban nem volt elég. A bányáknak karhidra is szükségük volt, mert annak hiá-
nyában napokon belül leállhattak volna. A vállalat vezetősége kijelentette, hogy karbid ugyan 
van Dorogon, de nem tudják azt onnan beszállítatni. 

Dorog 40 kilométerre fekszik a fővárostól. Ismét a munkásküldöttre hárult a feladat, 
hogy a borsodi 4 szénbánya, részére kiutalt 29 mázsa karbidot. Dorogról behozassa és azt a 
bányászruhákkal együtt e hét elején el is szállítsa Sajószentpéterre. Ha nem így történik, ha-

nem a ruhák és az üzem folytatásához elengedhetetlenül szüksége karbid az igazgatóságra 
maradt volna, sem a bányászruhák, s sem a karbid máig és még jó ideig nem érkezett volna 
meg Sajószentpéterre. A bányák központi vezetősége úgyszólván csak az erőszaknak engedve 
tette egyáltalán lehetővé a nagyfontosságú cikkek elszállítását. 

Ilyen körülmények között nem csodálnivaló, hogy a borsodi bányák dolgozóinak kül-

döttei egy emberként követelték Sajószentpéteren a szénbányák haladéktalan államosítását. A 
kormányzatra hárul a feladat, – hogy a termelés folytonosságának biztosítása érdekében, 
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mely úgy látszik a bányák tulajdonosainak legkevésbé a szívügye – minél hamarább végre is 
hajtsa a bányák és a fontosabb iparüzemek államosítását.”18

 

 

Aztán jön is az államosítás.  

Megint egy idézet, amiben példákkal is próbálják a meggyőzést… 

 

„… A szénbányászati iparág államosítása már az 1944. december 2-án Szegeden 
megalakult Magyar Nemzeti Függetlenségi Front programjában is szerepelt. A német meg-

szállás felszámolásával pedig a gyakorlatban is napirendre került a kérdés.  

Gazdasági szempontból az államosítás fő érvei az alábbiak voltak: egységes irányítás, a raci-

onális szénelosztás lehetősége, valamint a közérdek érvényesítése a széngazdálkodásban és ez 
által a többi iparágban is. A bányászokat pedig azzal próbálták megnyerni az ügynek, hogy az 
államosítással megoldódnak a munkásjóléti problémák. 

Ebben az időszakban a gazdasági életben véghezvitt államosítás, és ezen belül is a szénbá-
nyászat nacionalizálása önmagában nem számított kelet-közép-európai sajátosságnak. 

Franciaországban a Charles de Gaulle vezette kormány 1944 decemberében (nagyjából az 
ország teljes felszabadításával egy időben) államosította a teljes szénbányászati iparágat és a 
bankszektor jelentős részét is. Az újjászülető Csehszlovákiában Edvard Beneš államelnök19

 

1945. október 24-én kiadott dekrétumával lényegében a teljes nagyipart államosította… 

Ausztriában Leopold Fiegl kormánya 1946 júliusában államosította a vas és acélipar jelentős 
részét, amely által az ipari munkásság mintegy 16 %-a került át állami alkalmazásba.   

A háború utáni államosításoknál általában mindig kapóra jött, hogy több vállalattulajdonos 

elhagyta hazáját, vagy hazaárulási per indult ellenük. Az összehasonlításoknál természetesen 
hangsúlyoznunk kell, hogy minden ország más és más gazdasági kultúrával rendelkezett. 

Az államosítás kérdésében egyetértés volt az 1945 novemberében kormányra kerülő koalíciós 
pártok (FKGP, MKP, SZDP, NPP) között is. A gyakorlati megvalósítás azonban már számos 
problémát vetett fel és sok vitát eredményezett.  

A legfontosabb kérdés az volt, hogy mire is terjedjen ki az államosítás? Csak a bányaaknákra, 
vagy a köréjük épült ipari üzemekre is? Elsősorban ezek mentén húzódott a legfőbb törésvo-

nal, ugyanis míg a kommunisták egy radikális államosítást akartak megvalósítani a szénbá-
nyászatban, addig a kisgazdák egy kevésbé radikális megoldást képviseltek. Rákosi Mátyás 
például az MKP 1945. decemberi tatabányai nagygyűlésén követelte az államosítás kiterjesz-

tését a szénbányák segédüzemeire is. Az FKGP ráadásul kártalanítani szerette volna a szén-

bányák tulajdonosait, míg a kommunisták ez elől igyekeztek kitérni. A helyzetet ráadásul ne-

hezítette, hogy a kormányzati gazdasági irányítás erősen megosztott volt. Ugyanis míg az 
Iparügyi Minisztériumban a miniszter (Bán Antal) szociáldemokrata volt, addig az államtitkár 
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 Szabad Magyarország, 1945. július-december (2. évfolyam, 145-294. szám)1945-11-29 / 270. szám 
19

  Az ő neve elsősorban a magyar és német nemzetiségűeket megbélyegző elnöki dekrétumokkal került a köztu-

datba. 



 A Sajószentpéter–Kondó–Harica külszíni bányavasút.   A szénbányászat 1945 után és az államosítás 

|27 

(Nógrádi Sándor) és a fentebb említett Gazdasági Főtanács adminisztratív vezetője kommu-

nista volt. A kormány élén álló miniszterelnököt pedig a kisgazdák adták. 

Különösen éles volt a rivalizálás Bán miniszter és Nógrádi államtitkár között: még az államo-

sítás végrehajtása során is egymás munkáját szabotálták tulajdonképpen. 

Mivel a pártok nem igazán tudtak megegyezni az államosítás részleteiben, ezért először csak a 

szénbányászat állami kezelésbevételéről döntöttek a nemzetgyűlés 1945. december 6-i ülésén. 
A javaslat kidolgozója egyébként a tatabányai Osztrovszky György volt. A kompromisszumos 

megoldás azért is érthető volt, mert egy rosszul végrehajtott nacionalizálás komoly gazdasági 
katasztrófával is fenyegethetett. Ennek megfelelően adták ki a 12 000/1945 M. E. számú ren-

deletet, melynek értelmében a szénbányákat leválasztották a vállalatokról és élükre államosí-
tási miniszteri biztosokat neveztek ki, akik az üzemek szaktisztviselőivel együtt irányították a 
termelést… 

1946 márciusában új alapokra helyezték a jóvátétel finanszírozását. Míg addig a gyártók a 
megrendelésekkel együtt 40 – 50 %-os előleget kaptak, ettől kezdve mellőzték a készpénzfize-

tést, és a jóvátételi szállítások ellenértékét zárolt számlára utalta a Jóvátételi Hivatal. Ezzel 
lehetetlenné tették, hogy a magánvállalatok a jóvátételi megrendelések ellenértékével maguk 
gazdálkodjanak. A vállalkozási lehetőségeik így tovább szűkültek… 

A szénbányák dolgozói pedig ugyanakkor nem éreztek semmilyen változást a hétköznapjaik-

ban, a fentebb ismertetett problémáik továbbra sem oldódtak meg. Az állami kezelésbevételt 
követően folytatódtak a tárgyalások a végleges államosítási törvény kidolgozása érdekében… 

A szénbányák végleges államosításáról szóló törvényjavaslatot végül 1946. május 25-én fo-

gadta el a nemzetgyűlés és június 26-án lépett hatályba. Az 1946: XIII. tc. értelmében a szén-

bányákat és a hozzájuk kapcsolódó melléküzemeket államosították.  

Ezzel az állami szektorban dolgozó munkások aránya elérte a 22 %-ot. A külföldi érdekeltsé-
gek esetében csak azokat a vállalatokat mentesítették, melyek részvénytöbbsége angol, ameri-

kai vagy szovjet tulajdonban volt. Egyéb országok állampolgárainak érdekeltsége, vagy an-

gol, amerikai, illetve szovjet részvényminoritás esetén a vállalatokat államosították. Így került 
az intézkedés hatálya alá a MÁK Rt. is, mely 30 %-os francia–svájci érdekeltséggel működött. 
A törvény, kártalanítást is kilátásba helyezett, és az erről szóló törvényjavaslatot a kormány-

nak 1946. október 26-ig kellett volna a nemzetgyűlés elé terjesztenie; ezt a határidőt azonban 
először meghosszabbították 1948. december 31-ig, majd végérvényesen mellőzték. A szénbá-

nyák államosítása még nem mondott ellent a Függetlenségi Front programjának, és a Nyu-

gat-Európában ekkor zajló nacionalizálások mértékét sem haladta meg. Érdekes megfigyelni, 
hogy a szénbányák államosítását az ausztriai államosításokkal egyidőben hajtották végre és 
az ipari munkásságnak hozzávetőlegesen azonos hányadait érintették… 

Az állam pedig nem is igazán tudott mit kezdeni az államosított szénbányákkal, ugyanis ezen 
üzemek irányítására egy akkora állami óriásvállalatot kellett létrehozni, melyhez hasonló 
addig még nem is létezett a magyar történelemben. Ráadásul az államosítás során összevont 
vállalatok felépítése meglehetősen eltérő volt… 
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Az állami szénbányák irányítására végül 1946 szeptemberében létrehozták a Magyar Állami 
Szénbányák Rt-t (MÁSZ Rt.), melynek vezérigazgatója Osztrovszky György lett. A MÁSZ Rt. 
állami tulajdonú, elidegeníthetetlen részvényekkel működött. 

A MÁSZ részvényeinek többsége az Iparügyi Minisztérium kezében volt, így az igazgatóság-

ban is a tárcáé lett a majoritás. Az operatív vezetés azonban az igazgatóságtól teljesen füg-

getlenül alakított végrehajtó bizottság kezében volt, mely testület a Gazdasági Főtanács irá-
nyítása alatt állt. A kommunisták tehát a MÁSZ Rt. vezetését is megszerezték. 

Az állami vállalat megalakításával egy centralizált bányaigazgatás valósult meg… 

A MÁSZ működése azonban egyáltalán nem volt kielégítő, amiben az is szerepet játszhatott, 
hogy az állami vállalat vezetésében nagyon sok aluliskolázott személy vett részt, akik vezetői 
tapasztalattal nem, csak pártigazolvánnyal rendelkeztek. A munkásjóléti problémák ezután 
sem oldódtak meg, amit mi sem bizonyít jobban, minthogy Tatabányán 1946 decemberében 
egy nagyobb sztrájk robbant ki… 

Hamarosan a kommunisták hatalmi törekvéseivel párhuzamosan további államosítások követ-

keztek, melyek már meghaladtak minden demokratikus és gazdaságilag racionális normát és 
teljesen átalakították a meglévő ipari és pénzügyi szférát is… 

A több lépcsőben végrehajtott államosítást (1945 decembere, 1946 júniusa, 1948 márciusa) 
pedig minden megfontoltság nélkül hajtották végre, és az így kialakult rendszerek nem voltak 
sokáig fenntarthatóak.  

Ezzel pedig csupán azt érték el, hogy a problémákról már nem vállalati, hanem állami szinten 

kellett dönteni, és előállt a túlzott központosítás. Ezért is kellett többször átszervezni a kor-

mányzati gazdaságirányítást.”20
 

 

A Magyar Állami Szénbányák Rt (MÁSZ Rt) rövidesen megbukott, mert „nem tudott úrrá 
lenni a nehézségeken”… 

Utódjaként jöttek létre a Nehézipari Központok (NIK). 

 

„… A NIK a MÁSZ Rt.-hez hasonlóan az iparügyi miniszter felügyelete alá került, az 
irányítás azonban ezúttal is a Gazdasági Főtanács kezében összpontosult…  

Ennek megfelelően 1948 augusztusában a Gazdasági Főtanács határozatot hozott a szénbá-
nyászati igazgatás decentralizálásáról. A határozat rendelkezett a MÁSZ Rt. felszámolásáról 
és a szénbányászat ipari központokba, illetve nemzeti vállalatokba történő szervezéséről. A 
gyakorlati megvalósítás azonban sok időt vett igénybe, mert fokozott mértékben jelentkezett a 
bányamérnök- és szakalkalmazott hiány. Ezen kívül minden egyes nemzeti vállalatnál komp-

lett apparátust kellett kiépíteni. Végül október közepére a 19 szénbányászati nemzeti vállalat 

jött létre… 
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 Macher Péter: A Magyar Általános Kőszénbánya Rt. újjászervezése és államosítása 1945–1948. Dr. B. Stenge 

Csaba: Tanulmányok Tatabánya történetéből I. 2017. 
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Utolsó lépésként 1948. március 25-én a kormányzat rendeleti úton államosította a 100 alkal-

mazottnál többet foglalkoztató vállalatokat; az intézkedést az országgyűlés csak utólag foglal-

ta törvénybe (1948: XXV. tc.). Ezzel az állami szektorban foglalkoztatottak aránya a nehéz-

iparban meghaladta a 90 %-ot…”21
 

 

Összegezve. 

A 12 000/1945 M. E. számú rendeletet alapján, melynek értelmében az ország szénbányáit 
leválasztották a vállalatokról és korábbi tulajdonosaikról, és élükre államosítási miniszteri 
biztosokat neveztek ki, akik az üzemek szaktisztviselőivel együtt irányították a termelést. 

Az 1946. január 30-án kibocsátott 3900/1946 számú iparügyi miniszteri rendelet szerint pedig 

a bányatelkeken a kutatás, feltárás és művelés jogát a továbbiakban kizárólag az állam gyako-

rolhatta. 

A szénbányák végleges államosításáról szóló törvényjavaslatot végül 1946. május 25-én fo-

gadta el a nemzetgyűlés és június 26-án lépett hatályba. 

Az állami kezelésbe vétel után a szénbányászatot átszervezték. Erről a korábbiakban már rész-

leteiben volt szó.  

Létrejött a Magyar Állami Szénbányák (MÁSZ), majd utána a Nehézipari és Szénipari Köz-

pontok, majd a nemzeti vállalatok (N.V.). 

Mindezek alatt a szénbányászat is „átpolitizálódott”, jöttek a munkásigazgatók, és azok az 
egyéb vezetők is, akiknek nem sok fogalmuk volt a bányászat műszaki-gazdasági vezetésé-
ről… 

Így aztán sok, nagy múltú bányavállalat, bányavállalkozás, köztük a Magyar Általános Kő-
szénbánya Rt, – melynek működési időtartamát az alapszabályok 90 évben határozták meg 
(elvileg 1980-ig kellett volna tevékenykednie) –, 57 év után megszűnt létezni. Ugyanerre a 
sorsra jutott a Borsodi Szénbányák Rt is. 

Ekkor alakul ki a korábbi – területileg és tulajdonosilag megosztott Sajószentpéter környéki 
bányászatból – egy egységesebb, Sajószentpéter központú, ámde sokkal kiterjedtebb és na-

gyobb szabású szénbányászat. 

Ezekben az években lesz a sajószentpéteri szénbányászat a „legnagyobb”, mind a bányák 
számában, mind területi kiterjedésében! 

Szánjunk erre is gondolatokat, hogy bemutathassuk ezt!  

Az 1945-1946. évre vonatkozó kutatásaink a következőket mutatják a borsodi és ózdvidéki 
szénbányászatról. 

 

 A vállalat neve Bányaüzem 

Termelése 

1946. évben 

(tonna) 
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 Macher Péter: A Magyar Általános Kőszénbánya Rt. újjászervezése és államosítása 1945–1948. Dr. B. Stenge 

Csaba: Tanulmányok Tatabánya történetéből I. 2017. 
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1 

Ádámvölgyi Kőszénbánya Rt  
(Lengyel Sándor Jászberény; Balla Gábor Kassa; Davidovics Emil Szepsi; Faragó 
Antal, Jászárokszállás; Schvéd Ármin, Miskolc) 

Sajókazinc 21 650 

2  Alacskai Kőszénbánya és Villamossági Rt Alacska 
nem műkö-

dött 
3 Annavölgyi Kőszénbánya Kft Edelény 10 440 

4 Auszlender és Társa Kőszénbánya Kondó ? 

5 Bálint Szénbánya Diósgyőr 4 890 

6 
Bánvölgyi Szénbánya Rt  
(Salgótarjáni Kőszénbánya Rt tulajdona) Bánfalva 29 170 

7 Barátvölgyi Kőszénbánya Vállalat Ormospuszta 32 500 

8 

Barcika Kőszénbánya Vállalat 
(Landau Dávid, Landau József, Zimmermann József, Schwartz József, Heimlich 
László.) 

Barcika 12 270 

9 
Berentei „Erzsébet” Szénbánya  

(Arnót Vilmos, Gaál József) Berente 6 650 

10 
Berentei Kőszénbánya Vállalat 
(Gedeon Elemérné, Sajószentpéter) Berente ? 

11 Bódy testvérek Szénbánya Vállalat Felsőnyárád 26 040 

12 

Borsodi Szénbányák Rt 
(Magyar Általános Kőszénbánya Rt 
 tulajdona) 

Királd 

Rudolftelep 

Sajószentpéter 
Sajóvelezd 

Sajókaza 

Villanytelep- 

Barcika 

56 270 

92 100 

58 780 

29 360 

- 

üzemel 

13 Borsodszuhogyi Kőszénbánya, Faraghó és Tsa Szuhogy 
nem műkö-

dött 

14 
Borsodvidéki Bányaipari és Faforgalmi Rt 

(amerikai érdekeltség) Szuhakálló 55 600 

15 Brát János szénbányája Múcsony - 

16 Diósgyőri Szénbánya Rt Diósgyőr 16 590 

17 
Edelényi Kőszénbánya Vállalat 
(amerikai érdekeltség) Edelény 2 170 

18 Északmagyarországi Kőszénbánya Rt Alacska 23 210 

19 
Felsőmagyarországi Bánya- és Kohómű Rt 
(Pesti Magyar Kereskedelmi Bank érdekeltsége) Sajóivánka 8 080 

20 Gazdasági Kőszénbánya Vállalat Sajókazinc 18 150 

21 Győző Kőszénbánya Szuhakálló 17 500 

22 „Hegedűs András” Kőszénbánya Tardona Sajókazinc 12 210 

23 
Bajainé és Társa, Kondó-Sajószentpéteri Iparvasút 
(Dr. Bajai Ernőné Kabdebó Margit és Kabdebó István) 

Sajószentpéter-
Kondó 

üzemel 

24 
Kondói Kőszénbánya Kft Bolváry és Tsa 

(Bolváry Tibor, Szalai Béla, Dr. Sichermann Sándor) Kondó 24 650 

25 
Ludnavölgyi Kőszénbánya Kft 
(Rosinger Andor, Hamaridesz Mihály, Martos Mátyás) Kondó 14 500 

26 Maderspach Béla bányája Kurityán 1 750 

27 
Mákvölgyi Kőszénbánya Vállalat 
Breczkó József és Tsa 

Disznóshorvát 4 240 

28 Mánik Sándor Lyukóvölgyi Szénbánya Vállalata Lyukóvölgy 15 930 

29 Mánik Sándor és Tsa-i Berentei Kőszénbánya Vállalat Berente 31 250 

30 MÁVAG szénbányák 

Alberttelep 

Baross akna 

Ormospuszta 

Pereces 

111 090 

101 920 

100 890 

34 440 

31 Nagybarcai Kőszénbánya Kft Nagybarca 4 490 

32 
Ormospusztai „István” Kőszénbánya Kft 

(amerikai érdekeltség) Disznóshorvát 4 880 

33 Palántvölgyi Kőszénbánya Kft (Déry Attila) Kondó 7 930 

34 
Báró Radvánszky-féle Sajókazai Kőszénbánya 

(Magyar Általános Hitelbank érdekeltsége) Sajókaza 39 610 

35 Rimamurány Salgótarjáni Vasmű Rt 

Bánszállás 

Farkaslyuk 

Kurityán 

Somsály 

361 450 
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36 

Sajóbábonyi Kőszénbánya Kft  
(Hencidai Kőszénbánya bérlete Sajóbábony? Dr. Palásthy Ágoston, bérlő Henci-

dai Ignác) 

Sajólászlófalva 1 420 

37 Sajóvölgyi Kőszénbánya Kft Kondó 
nem műkö-

dött 
38 „Sándor” Kőszénbánya Vállalat Kondó 6 060 

39 
Szendrői Kőszénbánya Rt 
(csehszlovák érdekeltség) Szendrő 

nem műkö-
dött 

40 Szuhogyi „János” bánya Borsodszuhogy 
nem műkö-

dött 
41 Tokaji Szabó István Szénbányászati Kft Nagybarca 1 020 

42 Zsurkai-féle kutatóüzem Alacska 
nem műkö-

dött 

43 Sajóvidéki Kőszénbánya Rt Budapest22 
nem műkö-

dött 

44 Szalai Barkóczy István szénbányája Berente 
nem műkö-

dött 
 

 A vállalat neve Bányaüzem 

Termelése 

1946. évben 

(tonna) 

1 Kondói Kőszénbánya Kft Bolváry és Tsa Kondó 24 650 

2 Ludnavölgyi Kőszénbánya Kft Kondó 14 500 

3 Palántvölgyi Kőszénbánya Kft (Déry Attila) Kondó 7 930 

4 Sajóvölgyi Kőszénbánya Kft Kondó nem működött 
5 „Sándor” Kőszénbánya Vállalat Kondó 6 060 

6 Bajainé és Társa, Kondó-Sajószentpéteri Iparvasút Sajószentpéter-Kondó - 

 

Itt időben és térben is kissé bővebben leírjuk a történéseket, hogy aztán már erre a bánya- és 
iparvasút kapcsán ne nagyon kelljen utalgatni. Egyébként is egy szép fejezete ennek a törté-
netnek. 

Végkifejletében a korábbi sajószentpéteri bányák és szénterületek mellé a Kondó, Harica, 
Ludna területek, Sajólászlófalva is csatlakoznak, a teljes alacskai területtel, a berentei bá-
nyákkal és szénmezőkkel, kicsit később majd a sajókazinciak is, Herbolya környékével…  

A sajószentpéteri szénbányászat aztán hol nemzeti vállalat, hol nehézipari központ, hol válla-

lat, aztán bányaüzem, Sajó jobb part, szénkerület… 

Számtalan szervezés, elnevezés, de lényeg mindig ugyanaz, szén kell és minél több… 

Amint az ismeretes a korábbiakból a MÁK Rt és a Borsodi Szénbányák Rt az állami 
kezelésbe vételig birtokolta az itteni szénbányákat, melyek akkor a Sajószentpéter II. akna és 
az „új” Erzsébet akna, ez majd kicsit később Sajószentpéter III. akna voltak.

23
 Mindkét bánya 

– bányavasutakon – a volt Alfréd aknai rakodóra szállította a szenét, ahonnan az a normál 
nyomtávú iparvágányon át a sajószentpéteri MÁV állomásra került. 

                                                           
22

 Csak a képviselet helyét (Budapest) tudtam megállapítani… 
23

 Az I. akna (1914) területének lefejtése 1934-re befejeződött. Az 1916-17-ben elkezdett II. akna mélyítése és a 
neki szánt területek előkészítései is mentek, de csak lassan, mert folyt az I. világháború. A II. akna az 1920-as 

években kezdett el termelni, párhuzamosan az I. aknával, de csak „mértékkel”, mert nem volt mindig olyan a 
szénigény, hogy szükség lett volna rá. Az I. aknai terület 1934-es lefejtése után a II. aknáé a főszerep. Vele ha-

sonlatos a helyzet az új Erzsébet akna (III. akna) vonatkozásában, mert egymaga többet termel, mint amennyi a 
szénigény. Az új Erzsébet aknát is elkezdik, aztán abbahagyják és csak az 1940-es években folytatják és állítják 
termelésbe… 
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Az új elképzelések szerint a közelebbi alacskai szénbányák és szénterületek, valamint a távo-

labbi Ludna-völgyi, haricai bányák és területeik is Sajószentpéter hatáskörébe kerülnek majd. 

Itt most egy kicsit előreszaladunk, hogy le lehessen írni a legfőbb változásokat és azt a 
sajószentpéteri koncentrációt is, amely e település „legnagyobb” szénbányászati múltját is 

megadta. 

A Sajószentpéteri Bányaüzemhez24
 tartozó három bányát fejlesztésre, további termelésre al-

kalmasnak ítélték. Ezek akkor a Sajószentpéter II. akna, a III. akna és a már idecsatoltként 
számon tartott IV. akna, amely korábban az alacskai Északmagyarországi Kőszénbánya Rt 
volt.

25
  

A Sajószentpétertől délnyugatra elterülő szénvagyonokat és „életre” ítélt szénbányáikat is ide 

koncentrálják majd. Ekkor lesz a legnagyobb a sajószentpéteri szénbányászat! 

E terület hat működő bányája közül, a csak szekérrel megközelíthető, sajóbábonyi tárókat 
azonnal bezárják. A palántvölgyi tárót, a Sándor-lejtősaknát és a sajólászlófalvai lejtősaknát 
a fejtésre előkészített vagyona lefejtését követően zárják be, a munkaerő és a külszíni szállítás 
koncentrálása érdekében. 

Erre nézve egyelőre csak vázlatos leírás következik. 

Cseres-tárót – a Kondói Kőszénbánya Kft korábbi Éva-táróját – V. számú ereszkéjének a 
Harica - lejtősakna 1. számú siklójával való összelyukasztásával a föld alatt összekötötték 
úgy, hogy szállító lejtősaknaként az 1941-ben Kondó községtől Ny-ra mintegy 3,5 kilométer 
távolságban a Harica-patak völgyében mélyített 100 méter hosszú ÉK-É–DNy-D irányú – 

korábbi Ludna-völgyi – lejtősakna legyen a koncentrált termelés központja. E lejtősaknából a 
II. telepben mintegy 2 kilométer hosszú, kétvágányos, fabiztosítású főszállítóvágatot hajtottak 

ki. Ebből a fővonalból K-re ágazott ki az említett I. sikló, ezt követően mintegy 600 méter 
távolságban a III. sikló. A fővonal Ny-i oldalán csak a fővonallal közel párhuzamos, közelítő-
en ÉK–DNy irányú vetősorozat – az úgynevezett „kondói nagy árok" – vetőkutató vágatait 
hajtották 1957-ig.  

Az 1948-ban már egyesített bánya termelése 1953-ig folyamatosan növekedett, és jó minősé-
gű, 3300 kcal/kg körüli átlagos fűtőértékű, az erőteljes kovásodás miatt nehezen jöveszthető, 
de kiváló háztartási minőségű széntermelést biztosított. 

A Sajó-völgyében a hároméves terv keretében megindult iparosítás, elsősorban a sajóbábonyi 
vegyigyár (és hadiüzem) igényeinek kielégítésére a Harica-völgyi iparvasút sajószentpéteri 
rakodóján szén-törőművet, ehhez csatlakozóan szénosztályozót is építettek a zagyvapálfalvai 
bányagépgyár kivitelezésében.  

A borsodi szénbányászat jellemző bányaművelési, bányagépesítési, bányagép alkalmazási 
kísérletei egyidőben a Sajó jobb part bányászatára koncentrálódtak. 

                                                           
24

 Az elnevezés időről-időre változik.  
25

 E bányának már a háború előtt is komoly együttműködése volt a Borsodi Szénbányák Rt-vel. Nemcsak a 

szomszédos sajószentpéteri szénterületek miatt, hanem azért is, mert a bányagépeik meghajtásához a barcikai 

erőmű adta az energiát, egy ide kiépített távvezetéken keresztül. 
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Az államosítást követően nemcsak a meglévő kapacitások koncentrálása, hanem a különféle 
fejlesztési, beruházási tervezés is megindult. 

Harica felfejlesztésének kérdései már Cseres-táró és Harica-lejtősakna összevonásának ter-

vezése során felmerült. 

A kondói üzemkoncentráció első vázlatos tervei 1950-ben már elkészültek a Harica-völgytől 
É-ra fekvő Béke-lejtősakna, valamint a Haricától Ny-ra eső Morgó elnevezésű bányamezőnek 

a bevonásával. 

Ebből a Béke-lejtősakna és légaknája mélyítését a Harica-völgy É-i oldalán, 1951 tavaszán 
megkezdték. A lejtősakna folytatásában, szénben, É-i irányban 320 méter fővonal, valamint 
1400 méter egyéb feltáró vágat készült el 1954-ig. A duzzadó talp és a vízdús főtehomok ne-

hezítette a vágathajtást. 

Az 1957-ben elkészült kondói üzemkoncentráció beruházási programja a haricai III. telepi 

lejtősakna és Béke-akna teljes termeléséhez szükséges külszíni létesítményeket, valamint a 

bányáknak a berentei központi osztályozóra való függőkötélpályás szállítását vette figyelem-

be. E terv összhangban volt a Lyukóbánya szenének elszállítását megoldó függőkötélpálya 
építésének terveivel. A lyukói – kondói kötélpálya Lyukóbánya, míg az ehhez csatlakozó 
Kondó – Berente közötti kötélpálya az előzőnek mintegy 1 500 t/nap kondói termeléssel nö-
velt mennyiségének az elszállítására készült. 

A kondói üzemkoncentráció első vázlatos beruházás révén a haricai külszínen felolvasó és 
raktár, később csak a felügyelet számára fürdő épült. 

1951-ben kezdték meg a III. telepi lejtősakna gépházának, a külszíni műhelyeknek az építését. 

A korábbi, II. telepi lejtősaknával közel párhuzamos, ÉK-DNy irányú III. telepi lejtősaknát 
1954-ben helyezték üzembe 220 méter hosszban, kettős vasúttal és járó-, valamint közműosz-

tályokkal, fabiztosítással. 1957-1958-ban ezt a lejtősaknát át kellett falazni. 

A külszíni szállítás és anyagmozgatás megoldására 1949-ben az iparvasút egy nagy teljesít-
ményű gőzmozdonyt, valamint több faanyagszállító teherkocsit, denevércsillét kapott az Or-

szágos Tervhivatal kiutalása alapján. Egyidejűleg az iparvasúti műhelyben saját tervezésű 
forgózsámolyos lemezrugós személykocsikat is gyártottak.26

  

1956-tól már csak a III. telepet fejtő Harica lejtősakna termelése – gazdaságossági okokból – 

1962. szeptember 30-án megszűnt. A bányát tanbányává minősítették. A tanbánya a III. telepi 

D-i fővonal III. siklójában, valamint a Ny-i III. ereszkében 1967. márciusig néhány fejtést is 
üzemeltetett. 

A Béke-lejtősakna, amelyet eredetileg 800 t/nap kapacitásúra kívántak kiépíteni, 1964 máju-

sában úgy fejezte be termelését, hogy még közel 7 000 000 tonnát kitevő szénvagyonáról dön-

tést nem hoztak. 

                                                           
26

 Részletesebben Rónaföldi Zoltán: Múltba nézek. A borsodi és ózdvidéki ipar- és bányavasutak rövid története 
(Magyar Elektronikus Könyvtár).  A vasút teljes történetét önállóan bemutató könyv jelenleg megírás alatt van, 
ebben a bányászati vonatkozások ugyanúgy benne lesznek, mint a Gazdasági Vasút évei és a MÁV vonalaként 
működő vasúti évek is. 
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Kossuth-tárót eredetileg a kondói nagy árok tektonikai rendszeréhez tartozó sasbérc IV. telepi 
szénvagyonára telepítette a Palántvölgyi Kőszénbánya Rt. 

E szénvagyon művelésére hajtott 250 m K-i irányú tárót 1951-ben nyitották újra vizsgálat 
céljából. 1952-ben a táró folytatásaként közel É-i irányban megkezdett ereszkét átbiztosították 
és továbbmélyítették. 1957-ig tanbányaként működött, majd a tanbányának Kakucsára való 
áthelyezését követően az 1,6 – 1,8 méter vastag felvetett IV. telepi sávot hazafelé haladó 
frontfejtésekkel fejtették. A vetőközben található alacsony fűtőértékű mintegy 300 000 tonna 

IV. telepi szénvagyon lefejtését követően 1961 májusában a bánya a termelését befejezte. 

Sajószentpéter II. akna 1917-től, – de igazából csak a „nagy háború” utáni években – folyó 
művelése következtében az I. telep csak hosszú, Ny-felé haladó irányvágattal lett volna mű-
velhető. A II. telepi szénvagyont – a korábbiakban említett kísérletek kivételével – kamrafej-

tésekkel termelték ki 1956-ig, amikor az V. ereszkei műveletekkel a II. telepi bányaművelés 

befejeződött. A III. telepi fejtésekben először Gornyák-kombjnokkal, majd 1958-tól Sahtyor-

kombájnokkal, később Westfália-Löbbe széngyaluval felszerelt frontfejtések dolgoztak 1964-

ig. 1964-ben a régi É-i X. ereszke mezőjét, 1965-ben a XVIII. ereszkében a II. telepi pillért 
fejtették vissza. 1966. október 15-én a magas önköltség miatt a termelést leállították, és a 
XXVII. siklóban – Kondóról áttelepített vájártanulókkal – folytatták a visszafejtést. A bánya 
tanbánya lett, magam is itt „gyakorlatoztam” (1966-67) a kazincbarcikai Ságvári Endre 
Gimnázium és Szakközépiskola, bányászati tagozatú osztályában. 1967-ben végleg megszűnt 
a bányaművelés, a külszíni épületeket gépipari vállalatok vették át. 

Sajószentpéter III. akna 1953-ig csak az I. telepet fejtette 200-300 méter széles és mintegy 
másfél kilométer hosszú sávban. 1953-ban kezdték mélyíteni a IV. ereszkét egy vetővel köze-

lebb hozott II. telepi mező kitermelése érdekében. Az ereszke DK-irányban követte a II. telep 

dőlését. A bánya Diesel-mozdonyvontatású csilleszállítással kapcsolódott a sajószentpéteri 
vagonrakodóhoz. Az akna külszíni kiépítése primitív, nagyobb részt Sajószentpéter II. akná-
val közösen, de innen mintegy 3 kilométerre fekvő létesítmények látták el a járulékos folya-

matokat. Ez bizony nagyon kétes értékű megoldás volt. A bányaművelés az egykori Erzsébet-
bánya műveletei és az egyre mélyülő bányászat révén vízveszéllyel küzdött. A lejtősakna foly-

tatásában található III. telepi, illetve a bányaműveletekről Ny-ra fekvő levetett II. telepi szén-

mezők szénvagyonbővítő beruházásai az 1967-ben végzett számítások szerint gazdaságtalan-

nak bizonyultak. Ezért elkezdődött a visszafejtés. A bánya a termelését 1973-ban fejezte be. 

Sajószentpéter IV. akna eredetileg önálló függőkötélpálya-szállítással rendelkezett, amely a 
Sajószentpéter – Berente közötti országút mögött, a MÁV-vasút mellett kiépült osztályozónál 
végződött. A gazdaságosságot ennek feladása sem állította helyre. A vízveszélyes bányászatot 
1954-ben megszüntették. 
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Szén mezők, lefejtett területek27

 

 

A „3 éves terv”28
 szénbányászatra tervezett adatai. Ezt részletesen megadjuk, mert in-

nentől kezdve „nincs megállás”, újabb és újabb tervek jönnek majd és mindegyik egyre töb-

bet követel, ráadásul már menet közben is „felfelé” módosítgatják ezeket…  

Jó sok hárul majd mindenkire, így Borsodra, és ebben a Sajószentpéteriekre is! 

 

„ Budapest, 1946. november 20. 

A Magyar Állami Szénbányászat előirányzott széntermelése  

1947. évre 81 millió q, 1946. évivel szemben az emelk[edés]  18 millió q.  28 %,  

1948. évre 96 millió q, 1946. évivel szemben az emelk[edés]  33 millió q.  52%,  

1949. évre 105 millió q, 1946. évivel szemben az emelkfedés]  42 millió q.  67%.  

A fenti termelésben a MESZHART várható széntermelése bennfoglaltatik  

1947. évben   5,01 millió q-val,  

1948. évben   5,70 millió q-val,  

1949. évben   6,00 millió q-val. 

                                                           
27

 Dr Izsó István térképe 
28

 A hároméves terv az első szovjet mintájú gazdasági terv volt Magyarországon. Célja az 1947. évi XVII. tör-

vény szerint „Magyarország gazdasági és szellemi felemelkedésének meggyorsítása, valamint demokratikus 
rendjének megszilárdítása céljából és a lakosság életszínvonalának javítására”, valamint „a termelőerők fokozá-
sát, okszerű felhasználását és a különböző termelési ágak összhangját a nép egyetemes érdekében biztosítja”. 
1949-ben az MDP Központ Vezetősége kimondta, hogy „A hároméves terv az újjáépítésnek, a háborús károk és 
pusztítások sújtotta magyar gazdaság talpra állításának terve volt.” Az (első) hároméves terv valójában két és fél 
évig sem tartott. A törvény előírása szerint a tervidőszak 1947. augusztus 1-én kezdődött, befejeződéséről azon-

ban ez a jogszabály nem rendelkezett. A rákövetkező időszakra is készült azonban népgazdasági terv, ennek 
szövege alapján úgy tekinthetjük, hogy a hároméves tervnek 1949. december 31. volt a zárónapja. 
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Az évente összegszerűen megadott országos termelés évi átlagos napi mennyiségei a 
következők:  

1947. évben   2700 vagon, vagyis   600 vagon emelkedés  

1948. évben   3200 vagon, vagyis   1100 vagon emelkedés  

1949. évben   3500 vagon, vagyis   1400 vagon emelkedés  

az 1946. évi 2100 vagon/nap átlagos termeléshez viszonyítva.  

Az 1949. évi 3500 vagon átlagos napi termelés azt jelenti, hogy 1949 végére az orszá-
gos széntermelés előreláthatólag eléri a napi 400 vagont.  

A fenti termelés és annak emelkedése nagyságrendben a következő bányakerületekből 
tevődik Össze:  

az országos termelésből erre a kerületre esik  

Tatabánya  1949. évben  24,0 millió q,  napi 800 vagon  22,9 %  

Borsod  1949. évben  23,4 millió q,  napi 780 vagon  22,3 %  

Salgótarján 1949. évben  20,7 millió q,  napi 690 vagon  19,7 %  

Dunántúl  1949. évben  16,8 millió q,  napi 560 vagon  16,0 %  

Dorog   1949. évben  10,5 millió q,  napi 350 vagon  10,0 %  

Mecsek és  

MESZHART  1949. évben  9,6 millió q,  napi 320 vagon  9,1 %  

Az 1946. évi termeléshez viszonyítva 1949. év végéig várható termelésemelkedést 
nagyságrendben kiemelve a következő bányakerületekből nyerjük:  

Dunántúl   10,7 millió q,   176 %  

Nógrád   8,5 millió q,   70 %  

Tatabánya   9,6 millió q,   67 %  

Borsod   8,9 millió q,   61 % 

Mecsek   2,5 millió q,  35 % 

Dorog   1,8 millió q,   21 % 

Összesen 42,0 millió q,   67 % … 

A fentebb leírt termelési mennyiség eléréséhez, illetve annak jelenlegi termeléshez vi-

szonyított emelkedéséhez a szénbányászatban 3 év alatt a következő beruházási összegekre 
van szükség: 

 1947. évre szükséges összeg    104 210 000 Ft  

1948. évre szükséges összeg    134 780 000 Ft  

1949. évre szükséges összeg    124 180 000 Ft  

Összesen:     363 170 000 Ft 
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Ezen beruházásokból, amelyekben a MESZHART nincs figyelembe véve:  

a bányászati munkálatokra    140 780 000 Ft, azaz  39 % esik, 

a gépészeti berendezésekre    222 390 000 Ft, azaz  61 % esik. 

A fenti összegekben a gépészeti berendezéseknél feltüntetett összegben az építkezési 
költségek címén 39 millió Ft van felvéve.  

A bányászati beruházások súlypontjai nagyságrendben a következők:  

Borsod     31 430 000 Ft  22 % 

Mecsek     31 300 000 Ft  22 % 

Dunántúl     22 640 000 Ft  16 % 

Dorog      22 100 000 Ft  16 % 

Nógrád     13 700 000 Ft  10 % 

Tata      13 110000 Ft  9 % 

Egyéb központi berendezések  6 500 000 Ft   5 %  

Összesen:    140 780 000 Ft  100 % 

Bányagépészeti vonatkozásban: 

Borsod     45 590 000 Ft   21 % 

Tata      39 280 000 Ft   18 % 

Nógrád     31 570 000 Ft   14 % 

Mecsek     25 550 000 Ft   11 % 

Dunántúl    25 400 000 Ft   11 % 

Dorog      10 700 000 Ft   5 % 

Egyéb     44 300 000 Ft   20 % 

Összesen    222 390 000 Ft  100 % 

Bányászati munkálatok és gépészeti berendezések együttesen  

Borsod     77 020 000 Ft   21 % 

Mecsek     56 850 000 Ft   16 % 

Tata      52 390 000 Ft   15 % 

Dunántúl     48 040 000 Ft   13 % 

Nógrád     45 270 000 Ft   12 %  

Dorog      32 800 000 Ft   9 %  

Egyéb      50 800 000 Ft   14 % 

Összesen    363 170 000 Ft  100 % 
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A bányagépészeti tétel alatt kimutatott egyéb beruházási összegben központi és globá-
lis tételek, mint a racionalizálással kapcsolatos kompresszorok, acéltámok stb. szerepelnek.  

Az összes beruházási súlypontokat a termelésemelkedés súlypontjaival összehasonlítva 
azt látjuk, hogy míg Borsod nagyságrendben a beruházási összegeknél első helyen áll, addig 
a termelésemelkedésben csak a negyedik helyre kerül. Ennek indoka az, hogy borsodi bányá-
szatnál létesítendő nagyobb beruházások csak a 3 éves terv után fogják éreztetni lényegileg a 
hatásukat… 

A legfontosabb aknamélyítési, beruházási, illetve bányászati munkálatok teljes befeje-

zése és az aknák tökéletes kifejlesztése után várható termelési mennyiséget az alábbiakban 
adhatjuk meg: 

Lyukóvölgyi skyp akna   80 vagon/nap, 

Borsodnádasdi akna    100  „ 

… Munkáslétszám-szükséglet az 1946. november havi 50 866 fő összlétszámhoz és az 
abban bennfoglalt 24 600 főt kitevő földalatti szakmányos munkás (vájár, segédvájár, csillés) 
létszámhoz viszonyítva:  

 

 

 

A munkáslétszám-szükséglet legnagyobb része a borsodi és nógrádi, továbbá a dunán-

túli bányakerületre esik.”29
 

 

 

„ A széntermelési előirányzat megoszlása kerületenként 

                                                           
29

 MÁSZ Rt iratai. A közölt rész a „Magyar Állami Szénbányák Rt. Bányaműszaki Főosztályának 3 éves terve – 

I. kötet – eredeti terv" című, 89 oldal + 53 melléklet terjedelmű összeállításból való. A nem közölt részek tartal-

ma röviden: a magyar szénbányászat helyzetének ismertetése; a bányaműveletek általános ismertetése; a terv 
irányelvei; létszámszükséglet; pénzügyi szükséglet. A mellékletek bányakerületenként tüntetik fel a teljesítmény, 
beruházás, létszám előirányzatot, a termelés szemnagyság és kalória szerinti alakulását.  
A közölt terv az 1947 január–1949 decemberi tervidőszakra vonatkozik. Az országos hároméves terv elkészülté-
vel, amikor a tervidőszak kezdetét 1947. augusztus l-ben állapították meg, a MÁSZ módosította tervét (l. 181. sz. 
dok.). 
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Országos teljesítmény előirányzat 

 

A beruházások megoszlása, ezer Ft-ban 

 

Sokszorosított. – UMKL MÁSZ – 87.
30

  

 

Termelési adatok (Ezek akkor a Sajószentpéteri Nemzeti Vállalat, a Bükkaljai Bányavállalat, 
majd Bükkaljai Bányaüzem) 

Bánya 
Év 

1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 

Sajószentpéter II. 68800 96400 112700 74500 68300 108200 86300 83400 80800 83800 82000 

Sajószentpéter III. 23200 35700 43600 86100 108100 133900 148300 57800 30900 41500 56900 

Berente 31300 57100 74900 57400 62400 47700 70100 152600 157400 152900 144100 

Harica 14500 25900 73500 99300 124500 111200 117100 128500 121200 117500 111200 

                                                           
30

 Magyar Állami Szénbányák Rt. Bányaműszaki Főosztályának hároméves terve – //. kötet — módosított terv.  
A tervnek 92 melléklet van. A nem közölt táblázatok bányakerületenként és tervévenként részletezik az adatokat. 
A Tervhivatal által kiadott tervszámok többé-kevésbé az itt közölt adatokkal egyeznek meg (Magyarország há-
roméves terve. Az Országos Tervhivatal kiadása. Budapest, 1947. július). 
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Kossuth          10900 7900 

Barcavölgy 4500 2600          

Nagymál 18100 24200 17000         

Kötélalja 6500 11700 2500         

Barna 1400           

Cseres 24700 19000          

 

Bánya 
Év 

1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 

Sajószentpéter II. 98500 108600 117100 163200 222600 206500 132300 128800 107100 

Sajószentpéter III. 60300 63500 69700 72600 75000 81100 111200 116700 114700 

Berente 136500 134900 138800 151100 173700 176500 188300 183900 147400 

Kondó 58900 85800 98700 107000 97300 38000 300 1300 100 

Kossuth (Béke) 23900 38300 52600 72400 25300 35900 25300 7800  

Tervtáró 118200 142500 146800 161600 147300 154300 90600 135000 196000 

Kakucsai tanbánya 3800 900 1100 1400 2700 3200    

Sajólászlófalva külf. 33100 118200 90300       

Kazinci külf.   75800 9900      

Kondói tanbánya      1200 5800 9200 8700 

 

Bánya 
Év 

1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 

Sajószentpéter II. 53700        

Sajószentpéter III. 115900 112800 98100 100300 82600 61800   

Berente 169700 159900 177000 226900 263000 240900 186800 171200 

Tervtáró 289800 358900 436900 494800 529300 566700 529900 498400 

Nagybarca 46300 4600       

Sajószentpéter II. tanbánya 900        

Kondó tanbánya 11900 3800       

 

Akit ez a szénbányászati rész és a folytatás részletesebben is érdekel, megtalálhatja a lábjegy-

zetben leírt könyvekben.31
 

 

Részlet a Borsodi Szénbányák egyik térképéből 
9. Harica I. akna, 10. Béke-akna, 11. Kossuth I. akna, 

13. Sajószentpéter II. akna, 14. Sajószentpéter III. akna 
 

                                                           
31

 Rónaföldi Zoltán: Sajószentpéter szénbányászata 1888-1973; Rónaföldi Zoltán: A „borsodi kooperáció” és 
Kazincbarcika építése. Mindkét könyv a Magyar Elektronikus Könyvtárban megtalálható. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ipar- és bányavasutak 1945 után. 

Országos közlekedési elképzelések és a tények…  
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 „Az ember úgy lett ember, úgy maradt meg, hogy  

alkalmazkodott a természet változásához.  

Egy szervezet, egy vállalat ugyanezt csinálja a  

társadalomban, a gazdaságban, csak nincs  

rá százezer éve.”1
 

 

Mielőtt a vasút történetének harmadik szakaszának ismertetésébe belekezdenénk, át 
kell tekinteni az országos elképzeléseket is 1945 után, ami megint sok mindent tartalmaz. Jót 
is rosszat is… 

Érdemes ezzel is foglalkoznunk!  

E kérdéskört is terheli természetesen mindaz, ami kor politikájával, gazdasági életével is ösz-

szefügg. Sajnos sokszor felülírják a helyi érdekeket az országos döntések majd, az hogy ez 

milyen irányba viszi el e vasutak sorsát, majd mindenki maga dönti el. 

Ahhoz, hogy bemutathassuk azt az erőfeszítést, amit 1945 után a „kisvasutakba” belefektet-

tek, pénzben, emberi erőben, – az ország és a vidék érdekében –, helyenként részletekbe is 
bele kell mennünk. 

Ez alapján el lehet majd dönteni, hogy az 1960-as években aztán a politika milyen súlyos, 
évtizedekre kiható intézkedésekkel lehetetlenítette el az ország egyes régióit, teljesen megala-

pozatlanul, át nem gondolt intézkedésekkel, azaz a kisvasutak egy jelentős részének felszámo-

lásával… 

 

Az első világháború előtti időkben a szabványos nyomtávolságú vasúti hálózat kiépült 
hazánkban. A két világháború között már ilyen vasutak építése, a nagy beruházási költség 
miatt, nem volt gazdaságos. A magyar vasúthálózat a sűrűsége, minősége és kiterjedtsége 
okán Európa élvonalába tartozott! Ezért ebben az időszakban csak néhány rövidebb szárny- 

és összekötő vonalat építettek.  

A vasúttól távolabb fekvő helyekről az áru elszállítása a rossz útviszonyok miatt csak igen 
nehezen volt lehetséges, ezért egyes községek, nagyobb földbirtokok, erdőgazdaságok, cu-

korgyárak, bányák, és egyéb helyek, keskeny nyomtávolságú, úgynevezett gazdasági (ipar és 
bánya) vasutakat építettek. Ezeknek építési költsége a szabványos nyomtávolságú vasutaké-
hoz viszonyítva olcsó volt.  

Az első keskeny nyomtávolságú vasutat, amely 1000 mm nyomtávolságú volt, a MÁV építette 
1873-ban Garamberzence és Selmecbánya között. A helyi viszonyok, a hegyes vidék, az éles 
kanyarok stb. tették szükségessé, hogy szabványos nyomtávolság helyett keskenyet építsenek.  

Később még több keskeny nyomtávolságú vasutat építettek, főleg a hegyes vidékeken: Er-

délyben, a Felvidéken és Horvátországban. 

                                                           
1
 Nógrádi Gábor 
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A trianoni országcsonkítás aztán a területekkel együtt e vasutak jelentős részét is az „új tulaj-

donosoknak” utalta ki, természetesen a járművekkel és berendezésekkel együtt. Így ezek mind 
elvesztek… 

A mai Magyarország területén az első világháború után a MÁV-nak nem volt keskeny nyomtá-
volságú vonala.  

Több magántársaság épített a kisforgalmú viszonylatokban könnyű felépítményű, általában 
760 mm nyomtávolságú vasutat. Ezek közül a legfontosabbak voltak: Nyíregyházi Kisvasutak, 
Bodrogközi Gazdasági Vasút, Alföldi Első Gazdasági Vasút. Később még építettek ilyen vas-

utakat, amelyek főleg az Alföld tanyavilágát kapcsolták össze a városokkal (Szeged, Kecske-

mét, Cegléd és Debrecen). Továbbá megépült a Sátoraljaújhelyről Füzérkomlósra vezető 
Hegyközi Vasút.  

Ezeket a vasutakat, bár többnek a nevében előfordul a „gazdasági" szó, megnyitották a köz-

forgalomra.  

Épültek azonban ezeknél a vasutaknál kisebb jelentőségű és eredetileg nem közforgalomra 

szánt vasutak is. Ezek célja az volt, hogy egyes nagybirtokok, cukorgyárak, bányák üzemi 
áruszállítását lássák el. Ezek a gazdasági vasutak később személyszállítást és a feladott áruk 
fuvarozását is elvégezték. Jelentősen emelve a környék közlekedési infrastruktúráját és a la-

kosság ilyen irányú ellátását is. 

Ilyen volt a mi, – Kondó – Sajószentpéter ipar- és bányavasutunk is –, kétszer! 

Hasonló volt a helyzet az erdészet által fenntartott úgynevezett erdei vasutakkal, amelyek az 

erdőkben termelt fát szállították a fűrésztelepig vagy a nagyvasúti állomásig. Az erdei vasutak 

egy része szép helyekre vezetett, ezeken a turisták és kirándulók részére a személyszállítást is 
engedélyezték. 

Ezek közül a keskeny nyomtávolságú vasutak egy részén viszont jó néhány olyan forgalomra 

tett szert, hogy ezeket közforgalmúnak nyilvánították, majd később a MÁV hálózatához csa-

tolták. Az erdei vasutakat az erdőigazgatóságok üzemeltették és üzemeltetik ma is.  

A földbirtokosok által épített vasutak, amikor a földeket 1945 után felosztották, gyakorlatilag 

gazdátlanok lettek, mert a „sok kistulajdonos” nem igazán bírta el az üzemeltetést. Ezeknek a 

sorsát az ezt követő politikai, gazdasági folyamatot vázoljuk a következőkben. 

A háborús pusztítások során a saját használatú keskeny nyomközű vasutak közül leg-

inkább a gazdasági vasutak rongálódtak, illetve semmisültek meg, mert ezek annak idején 
túlnyomóan a nagybirtokokon létesültek s a legnehezebb időkben gazdátlanok voltak. 

Az országon végigvonuló front, hatalmas pusztítást végzett a normál nyomtávú vasútvonala-

inkon: a szövetséges légierők bombázása, a visszavonuló német és előrenyomuló szovjet had-

sereg rablásai egyaránt ellehetetlenítették a közlekedést. Ebben azonban a MÁV vonalai vol-

tak leginkább érintettek. A hidakat fel-, az alagutakat berobbantották, a kocsikat, mozdonyo-

kat szándékosan tönkretették, vagy magukkal hurcolták. 

A világháború a sajáthasználatú vasutak pályáit, gördülőanyagát is súlyosan megkárosította – 

de a békeidő beköszöntésével is újabb veszély támadt – a gazdátlanság.  
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Az 1945. március 15-én kiadott földreform rendelet felszámolta a nagybirtokrendszert. Az 

egykori nagybirtokokat kiszolgáló gazdasági vasutak üzembehelyezése egyelőre senkinek 

sem volt sürgős. Nem egyszer a volt földbirtokos bontotta fel a vasutat, a leggyakrabban vi-

szont a lakosság – főleg az önálló gazdaságuk létrehozásán küszködő új gazdák – kezdték 
széthordani a síneket – tetőgerenda pótlására – felszedték a talpfákat (ólaknak, kerítésnek, 
tüzelőnek stb.) széthordták a gördülőanyagot, jó magyar szokás szerint… Olyan helyzet is 

előfordult, hogy ócskavasként próbálták értékesíteni azokat… 

A földreformról hozott jogszabályok csak hiányosan rendelkeztek a gazdasági vasutak sorsá-
ról. Csupán azt írták elő egyértelműen, hogy az erdei vasutak állami tulajdonba és a 
MÁLLERD2

 kezelésébe kerülnek. 

A bánya- és iparvasutak helyreállításai előtt azonban ugyancsak jelentkeztek akadá-
lyok. A Gazdasági Főbizottság az iparügyi miniszter előterjesztésére 1946. szeptember 27-én 
határozatot hozott (7557/1946. GF), hogy a feleslegessé vált mezőgazdasági magánvasutak 

anyagát a közlekedésügyi miniszter rendelkezésére kell bocsátani és ezeket elsősorban az ál-

lami szénbányáknak kell adni. Később ezt kicsit részletezzük is.  

A minisztériumok között hatásköri vita támadt. Az FM, a KSZM és a Közlekedésügyi Minisz-

térium sem kívánt lemondani ügyköréről. Karczag Imre
3
 már az 1947 januárjában kijelentette, 

hogy a hároméves terv keretében nagy szerepet szánnak 
ezeknek a vasutaknak. Mindez azonban majd látjuk, 
hosszas, vitás folyamat lett.  

 

Gerő Ernő és Karczag Imre4
 

 

1946. január elején államosításra kerültek a bá-
nyák, az év végén pedig a legjelentősebb iparvállalatok 

is. Aztán 1948-ig jöttek a többiek is, 1949-től pedig a 10 
főnél többeket foglalkoztató egyéb termelőhelyek. 

Ez lett a sorsa a Sajószentpéter – Kondó bányavasútnak is. A későbbiekben majd összefoglal-

juk a vasút történéseit egy táblázatban és ott bemutatjuk, hogy mikor került ebbe a tulajdonba 
a vasút. Azt az előzőekből már láttuk, hogy az utolsó tulajdonos és üzemeltető a Bajainé és 
Tsa közkereseti társaság. volt. 

                                                           
2
 Magyar Állami Erdőgazdasági Üzemek (Mállerd) 

3
 Karczag Imre (Püspökladány, 1905. december 29. – Budapest, 1992. március 17.)  Értelmiségi családban szüle-

tett, apja mérnök volt a MÁV-nál. Brnoban és Prágában folytatott felsőfokú tanulmányokat, közlekedés- és épí-
téstechnikai tagozaton tanult. 1929-ben az általános mérnöki szakon szerzett oklevelet. 1930-1931-ben Francia-

országban dolgozott, majd hazajött, földmérési és egyéb mérnöki munkákat vállalt. 1936-ban háziipari szövő-
üzemet alapított Karcagon. 1940-től megszakításokkal 1944-ig katona volt és munkaszolgálaton vett részt. 1944 
októberében alakulatától megszökött, belépett a Magyar Kommunista Pártba, a szovjet csapatok oldalán részt 
vett Debrecen közlekedésének helyreállítási munkáiban. 1945. januártól a Kereskedelmi és Közlekedési Minisz-

tériumban a vasúti főosztályon a vasúti, a légi és a légiforgalmi főosztályokat irányította. 1948. novembertől az 
Iparügyi, majd a Nehézipari Minisztérium államtitkára volt. 1950-ben kinevezték a Nemzetközi Gazdasági Kap-

csolatok Titkársága felelős titkárává. 1952. februártól az Országos Tervhivatal nemzetközi kapcsolatok főosztá-
lya felügyelője is lett. 
4
 Gerő Ernő és Karczag Imre a dunakeszi MÁV konzumáruda megnyitásán (MTVA Archívum, Dunakeszi, 

1945. június. MTI-FOTO-753740) 
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„ Állami tulajdonba vettek több bányavasutat 

A szénbányászat államosításáról szóló törvény alapján az iparügyi miniszter a Bajainé 
és Társa (Kondó – Sajószentpéter), a Szén – Mész Kisvasút Bt. (Pilisszentiván – Solymár) és a 
Menyhárdt – Engel Közkereseti Társaság (Szuhakálló – Győzőbánya) bányaüzemekhez vezető 
és a bányászati céljait szolgáló iparvasutakat – mivel azok a vonatkozó bányákkal gazdasági 
egységet képeznek – azonnali hatállyal állami tulajdonba vette és az állami kezelésbevételt 
elrendelte. A rendeletnek a bányákhoz kirendelt államosítási miniszteri biztosok a helyszínen 
tesznek eleget, míg a Bajáné és Társa cég budapesti központjához Egyed Balázs államosítási 
miniszteri biztost rendelték ki. (MTI)”5

 

 

Aztán az már csak még egy megválaszolatlan kérdés, hogy miként szerepelhet ezek 
után a budapesti telefonkönyvekben 1947. és még 1948. évben is ez a közkereseti társaság, 
ilyen formán: 

 

„ Bajainé és Tsa, Kondó – Sajószentpéteri Iparvasút.  

Bp. II. Trombitás út 32.       161-429”6
 

 

 

„Bajainé és Tsa, Kondó – Sajószentpéteri Iparvasút. 

Bp. II.. Trombitás út 32.       456-922”7
 

 

Erre talán az a „logikus magyarázat”, hogy mivel az államosított objektumok gazdasági stra-

tégiai fontossága és a foglalkoztatottak létszáma alapján az államosítás egészen 1949-ig elhú-
zódott, így az üzemeltetést, már állami tulajdonként, és „államosítási miniszteri biztosok” 

felügyelet mellett a korábbi tulajdonos végezte a dolgozóival együtt? Erre vonatkozóan van-

nak is hiteles emlékek és arra is, hogyan hárította át ezen átmeneti időszakban a kormány a 
régi tulajdonosokra a felelősséget és az anyagi terheket is… 

                                                           
5
 Kis Ujság, 1946. július (60. évfolyam, 145-170. szám)1946-07-11 / 153. szám 

6
 Budapesti Telefonkönyvek. A budapesti egységes hálózat (Budapest és környéke) betűrendes távbeszélőnévso-

ra 1947. január (Budapest) A budapesti egységes hálózat (Budapest és környéke) betűrendes távbeszélő névsora 

B. 
7
 Uo. 
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Amint arról is írtunk már, hogy a háború utáni élet rendezéséhez, a gazdaság működé-
séhez, a közlekedéshez szén kellett minden mennyiségben. Így aztán a bányavasutak is meg-

különböztetett figyelmet kaptak. 

 

„ Budapest, 1946. szeptember 27.  

A G[azdasági]F[őtanács] HATÁROZATA A MEZŐGAZDASÁGI MAGÁNVASUTAK 
ANYAGÁNAK AZ ÁLLAMI SZÉNBÁNYÁSZAT RÉSZÉRE VALÓ BIZTOSÍTÁSA TÁR-

GYÁBAN  

Határozat  

A Gazdasági Főtanács elvben kimondja, hogy a földbirtok–reform során feleslegessé 
váló mezőgazdasági magánvasutak anyagát – amennyiben azok üzemen kívül vannak és közeli 
üzembehelyezésük nem remélhető – a tulajdonosoktól véglegesen igénybe kell venni és a köz-

lekedésügyi miniszter rendelkezésére bocsátani.  

A közlekedésügyi miniszter az ekként rendelkezése alá került vasúti anyagokból elsősorban az 
állami szénbányák igényét köteles kielégíteni. Az igénybevétel a forgalmi értéknek megfelelő 
térítés ellenében történik.  

Felkéri a Gazdasági Főtanács az iparügyi miniszter urat, hogy a földművelésügyi-, kereske-

delem- és szövetkezetügyi, közlekedésügyi és az igazságügyminiszter urakkal egyetértésben a 
fentiek tárgyában 15 napon belül kormányrendelet-tervezetet szíveskedjék a minisztertanács-

hoz – és előzetesen a Gazdasági Főtanácshoz – bemutatni.  

Dr. Rátz s. k. pénzügyminiszter  

a Gazdasági Főtanács elnöke h.”8
 

 

Aztán a szokásos huzavona és egymásra mutogatás… az idő persze megy, a szén meg kellene 

bármi áron! Az ügyekben szorgos levelezés folyik… de látszik azonban a háború utáni általá-
nos nyomorúságos helyzet. A következőkben ezt is szeretnénk szemléltetni. Sokszor nem 
csak az akaraton és a szükségesen múltak a dolgok… 

 

„ Budapest, 1947. január 25.  

A KÖZLEKEDÉSÜGYI MINISZTÉRIUM JELENTÉSE A MINISZTERNEK A MEZŐ-
GAZDASÁGI VASUTAK KÖZPONTI INTÉZŐ SZERVÉNEK FELÁLLÍTÁSÁRÓL  

A mezőgazdasági vasutak az elmúlt évek eseményei során súlyosan megrongálódtak. 
Ezen romlási folyamat – szemben az egyéb kisvasutakkal, melyeknek többé kevésbé már van 
üzembentartó birtokosuk – gyakorlatilag mind a mai napig is tart és csak akkor fog megszűn-

ni, ha olyan új tulajdonos kezébe kerülnek, aki megfelelő szakismeret mellett a szükséges 
szervekkel és legfőképpen pénzügyi alappal rendelkezik ahhoz, hogy ezen vasutakat újjáépítse 

                                                           
8
 Pálmány Béla: Dokumentumok a magyar közlekedés történetéből, 1945–1949 (Források a magyar népi demok-

rácia történetéhez 5. Budapest, 1981)V. A GAZDASÁGI VASUTAK HELYREÁLLÍTÁSA 
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és üzemben is tartsa. A jelenleg érvényes jogszabályok alapján ez a feladat a 
földművesszövetkezetekre vár és elgondolásunk szerint a hároméves terv keretében fogja meg-

felelő anyagi bázisát megkapni. Szorosan vett újjáépítésről kell itt beszélnünk, mert nem a 
régi állapot helyreállítása, hanem részben felbontás, részben hozzáépítés útján az új igények-

nek megfelelő, új, lehetőleg nagyobb egységekbe való összevonás a cél.  

Hogy ez a szándékunk a hároméves terv keretében valóban végrehajtható legyen, igen fontos 
előkészítő munkák elvégzése szükséges. 

Ilyenek például:  

1. Műszaki vonatkozásban a mintegy 250 és kb. 2500 vágánykilométernyi kisvasút műszaki 
nyilvántartásba vétele, helyzetük, állapotuk, helyszíni felderítése, a szállítási szükségletnek 
helyszínen, érdekeltek bevonásával való megállapítása, ezek ismeretében az egységes hálóza-

tok megtervezése.  

2. Jogi vonatkozásban a meglevő jogszabályok összefoglalása, és ha kell, kiegészítése után a 
tulajdonjog kérdésének minden egyes vasútra való sürgős tisztázása szükséges.  

3. Gazdasági, szövetkezeti téren a földművesszövetkezetek országos hálózatának kiépítésében 
való közreműködés, ezek fejlődésének előmozdítása, s főleg a vasúti vonatkozású szakismere-

teknek, irányvonalaknak, állásfoglalásnak, helyes érzéknek a kifejlesztése a legalsó 
(földművesszövetkezet) foktól az országos központig.  

Ezen összetett feladatkör ellátására a mai és a várható jövőbeni helyzetben még kevésbé von-

ható be egy meglevő hivatal létszáma sem. E célra külön szerv létrehozását tartjuk célszerű-
nek megfelelő műszaki, jogi és szövetkezeti képzettségű személyzettel. Ezen szervet mint mi-

nisztériumunk alárendelt szervét gondoljuk életre hívni, megfelelő önállóság mellett, külön 
személyi és dologi hitel keretében.  

Tisztelettel kérjük e kérdésben Miniszter Úr döntését és további rendelkezését.  

Turányi; Rostásy  

Tisztázat. - UMKL Közi. M. 1/1. 1947-3166.  

Karczag a feljegyzést az alábbi megjegyzéssel írta alá: „A gondolat tőlem származik. 
Véleményem szerint sürgősen fel kell állítani egy ilyen központi szervet 1. műszaki, 2. jogi, 3. 
szövetkezeti osztályokkal, nagy hatáskörrel. Az új szerv élére egy megbízható elvtársat kellene 
állítani, hogy gazdája legyen a kérdésnek."  

Gerő megjegyzése: „Karczag. A gondolat helyes, de új hivatal felállítása egyáltalán 
nem szimpatikus. Úgy kellene megcsinálni, hogy máshol felszabaduló, illetőleg fölöslegessé 
váló személyzet lássa el minimális dologi kiadásokkal.”  

Karczag január 29-én figyelőlapon utasítást adott ki: 1. A szervezet pontos adminiszt-

rációját, ügyrendjét és költség-előirányzatát el kell készíteni, 2. a személyzetet általában az 
állami apparátusból kell kirendeléssel biztosítani, minimális mérnök felvétellel. Határidő: 10 
nap. A tervezetet a GF, majd a minisztertanács elé kell terjeszteni.  

Az ügyiratra február 11-én az alábbi  pro domo  feljegyzés került: „Minthogy az ügy 
elintézése az 1945. évi VI. tc. mellékletét képező 60011945. ME. számú rendelet 30. §-ának 
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megváltoztatását teszi szükségessé, ezt pedig az 1946. évi XVI. tc. értelmében csak törvénnyel 
lehet megváltoztatni – a szóbelileg történt előzetes megbeszélés alapján – kérjük a t. Törvény-

előkészítő Osztályt fentiekre vonatkozó egyszakaszos törvényjavaslat elkészítésére.” 
9, 10

 

 

„ Budapest, 1947. január 22.  

A KÖZLEKEDÉSÜGYI MINISZTÉRIUM JELENTÉSE A MINISZTERNEK A MEZŐ-
GAZDASÁGI MAGÁNVASUTAKRA VONATKOZÓ RENDELETTERVEZET TÁR-

GYÁBAN  

A Gazdasági Főtanács a mellékelt 7557/1946. számú határozatában azt a rendeletet 
hozta, hogy a földbirtokreform során feleslegessé vált mezőgazdasági magánvasutak anyagát, 
amennyiben közeli üzembehelyezésük nem remélhető, a tulajdonosoktól véglegesen igénybe 
kell venni és a közlekedésügyi miniszter rendelkezésére kell bocsátani. Ugyanezen határoza-

tában a Gazdasági Főtanács az iparügyi minisztert kéri fel, hogy más miniszterekkel egyetér-

tésben az igénybevételre vonatkozó rendelettervezetet készítse el.  

Minthogy így a közlekedésügyi miniszter rendelkezésére bocsátandó magánvasutakra vonat-

kozó rendelettervezetet az iparügyi miniszter készítené, azzal a kéréssel fordultunk a Gazda-

sági Főtanácshoz, hogy határozatát oly irányban módosítsa, hogy a rendelettervezetet a köz-

lekedésügyi miniszter készítse el.  

A Gazdasági Főtanácstól 9110/1946. számú mellékelt átiratban erre azt a választ nyertük, 
hogy új rendelet kiadására nem is kerül sor, mert az 5410/1945. ME számú rendelet alapján 
az iparügyi miniszternek módjában áll elhagyott vagyontárgyakat igény bevenni.  

Amennyiben Miniszter Úr fentiekre vonatkozóan új ME. rendelet kieszközlését tartaná szüksé-
gesnek, a minisztertanácsi előterjesztés elkészítésére irányuló rendelkezését tisztelettel kérjük.  

A Gazdasági Főtanács fent említett 7557/1946. sz. határozatában azt is kimondja, hogy a ha-

tározat értelmében a közlekedésügyi miniszter rendelkezése alá került vasúti anyagokból első-
sorban az Állami Szénbányák igényét kell kielégíteni.  

Az iparügyi miniszter kérte, hogy közöljük vele azoknak a mezőgazdasági vasutaknak a névso-

rát, amelyekre a Gazdasági Főtanács 7557/1946. sz. határozata vonatkozik. – Az ország terü-
letén több száz mezőgazdasági magánvasút van és – noha az adatgyűjtés megbízható szerve-

ink útján folyamatban van – annak megállapítása, hogy azok a földbirtokreform végrehajtása 
során tényleg feleslegessé váltak-e és hogy közeli üzembehelyezésükre van-e remény, kizáró-
lag a közlekedésügyi minisztérium egy kiküldött szakértője által történhetik megnyugtató mó-
don.  

Mivel az egyes vasutak anyagának átengedésére vonatkozó lehetőség fenti módon való megál-

lapítása beláthatatlan ideig tartana, az iparügyi miniszter úrhoz oly értelmű átiratot intéz-

tünk, hogyha az Állami Szénbányák valamely általuk feleslegesnek vélt magánvasút anyagára 
vonatkozó konkrét igényüket bejelentik, akkor Miniszter Úr haladéktalanul gondoskodni fog 

                                                           
9
 A Gazdasági Vasutak Igazgatósága megszervezéséről a 903011947. Korm. sz. rendelet (MK 1947/167.) intéz-

kedett. 
10

 Pálmány Béla: Dokumentumok a magyar közlekedés történetéből, 1945–1949 
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arról, hogy egy kiküldött szakértője megállapítsa azt, hogy a megjelölt mezőgazdasági ma-

gánvasút a földbirtokreform végrehajtása során tényleg feleslegessé vált-e és hogy közeli 
üzembehelyezése nem remélhető-e?  

Rostásy; Karczag  

Tisztázat. - UMKL Közl. M. 1/1. 1947-3166.  

A miniszter a jelentésre ezt írta: Minthogy az I.M. a rendelettervezetet az előírt 15 nap helyett 
4 hónap alatt sem készítette el, készítsünk mi tervezetet és az érdekeltekkel történt megbeszélés 
után terjesszük a minisztertanács elé.”11

  

 

 „ … Az 1946. december 4-én kelt átirat szerint az iparügyi miniszter közölte, hogy a 
vasúti anyagok igénybevételét a közlekedésügyi miniszterrel egyetértésben fogja foganatosí-
tani.  

Karczag megjegyzése: „Véleményem szerint itt nem egyszerű „elhagyott vagyontárgyakról" 
van szó. A 3 éves terv keretében ezeknek a vasutaknak nagy szerepet szántunk. A rendeletet 

feltétlenül a Közl. miniszternek kell elkészíteni, hogy az egész kérdésnek egy gazdája le-

gyen.””12
 

 

A kezdeti tervidőszakban nagy gondot jelentett a gazdasági vasutak járművekkel való ellátása. 
A korábbi járművek nagy része a háborúban, vagy időközben megsemmisült, a maradék pedig 
eltérő nyomtávolságú volt.  

A szabványos nyomtávolságot ekkor ezekre a vasutakra 760 mm értékben állapították meg.  

A kocsik esetében, amit mégis sikerült üzembe állítani, azok roncsokból összeeszkábált lórék 
voltak csupán.  

A nagyobb javítások elvégzésére 1948-ban műhelyt létesítettek. A gőzmozdonyok javítását a 
MÁV vállalta fel.  

A legnagyobb nehézségeket a motoros vontatók, motormozdonyok hiánya okozta. A kevés 
meglévő darab javítását a Gazdasági Vasutak saját műhelyében végezték. Új, sokoldalú moz-

donyokra volt szükség, azonban a korai próbálkozások, amik főleg benzin üzemű mozdonyok 
voltak, nem vezettek sikerhez. A vonalakon megjelenő A–26 és B–26 típusú mozdonyok is 

csak átmeneti megoldást jelentettek. Majd 1949-ben a gazdasági vasutakon 39 db motor-, és 
36 db gőzmozdony működött. A kisebb forgalmú vonalakon továbbra is a lóvontatás maradt a 

szállítási mód. 

Azt, hogy milyen nehézségekkel kellett szembenézni mutatja a következő feljegyzés is. 

 

                                                           
11

 Pálmány Béla: Dokumentumok a magyar közlekedés történetéből, 1945–1949 (Források a magyar népi de-

mokrácia történetéhez 5. Budapest, 1981)V. A GAZDASÁGI VASUTAK HELYREÁLLÍTÁSA 
12

 A 903011947. Korm. sz. rendelet a gazdasági vasutak helyreállítása és üzembehelyezése tárgyában 1947. 
július 25-én jelent meg. (v.o. 85. dok.).  

 



 A Sajószentpéter–Kondó–Harica külszíni bányavasút  Ipar- és bányavasutak 1945 után 

|10 

 

 

A-26 mozdony
13

 

 

 

 

 

 

 

 

B-26 mozdony
14

 

 

 

„ Budapest, 1947. május 15.  

A MÁV IGAZGATÓSÁG FELTERJESZTI A KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUMNAK 
TÖBB KÖZSÉG KESKENY VÁGÁNYÚ VASÚT ÉPÍTÉSÉRE VONATKOZÓ KÉREL-

MÉT  

A tervbevett kombinált autó-vasúti forgalomban érdekelt vidékek felderítésére kikül-

dött államvasúti bizottság március hónapban a tiszavidéki és Debrecen környéki közlekedési 
lehetőségektől elzárt községeket járta be. A községek elöljárósága, a pártok helyi szervezetei, 
a gazdatársadalom, valamint a kereskedők és az érdeklődő közönség részéről elhangzott kí-
vánságokat, továbbá a bizottság munkáját a 33 423/ 1947. sz. felterjesztésemben részletesen 
ismertettem… 

Ebben a jelentésemben kizárólag az egyes községekben a keskeny nyomközű vasutak létesíté-
sét illetően elhangzott és az államvasutak útján Miniszter Úr elé felterjeszteni kért kívánságo-

kat adom elő. A keskeny nyomközű vasutak megépítése a falak gazdatársadalmának ma már 
létkérdése lett. A földreform kapcsán földhöz juttatott új gazdák a községtől a vasúti állomás-

tól távoleső uradalmi földekből kapták meg földrészüket. Az új gazdákban megvan a készség 
arra, hogy a kapott földet, saját vagyonosodásuk érdekében, belterjesen műveljék meg, azon-

ban nem képesek e feladatoknak megfelelni, mert egyrészt intenzív gazdálkodást igaerő és jó 
utak hiányában a községtől, vasúttól való nagy távolság következtében nem tudnak folytatni, 
másrészt ugyanezen okoknál fogva termelvényeiket, amelyeknek az idény alatt gyorsan kell 
piacra kerülniök, nem tudják időben vagy egyáltalán úgy értékesíteni, hogy azért a szorgal-

mas munkájuknak megfelelő ellenértéket megkapják. Az elmúlt esztendőben zöldség, gyümölcs 
és főzelékfélék termelésével foglalkozó gazdák éppen a megfelelő szállítóeszközök hiányában 

                                                           
13

 Az A–26 típusú mozdony egypéldányban épült, magyar kéttengelyes 760 mm nyomközű kísérleti dízelmoz-

dony. 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 fel). A cég a 760 mm nyomtávolságú, 40 km/h maximális sebességű A–26-os és a 600 mm 
nyomtávolságú, 20 km/h végsebességű B–26-os típusú dízelmozdonyokkal pályázott. Az A–26 típusból csak egy 
darab készült, a B–26-osokat azonban alkalmassá tették 760 mm-es nyomtávon való közlekedésre is. 
14

 www.vonatka.hu 
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termelvényeiket helyben voltak kénytelenek értékesíteni és teljesen ki voltak szolgáltatva a 
nagykereskedők uzsorájának. Sok gazda termelvényeit a földből ki sem szedte, mert az elérhe-

tő legmagasabb termelői ár ott helyben oly alacsony volt, hogy a gazdák nem tartották érde-

mesnek ezért az árért termelvényeiket eladni. Ugyanakkor a kereskedők a maximális fogyasz-

tói ár mellett is jelentős haszonra tudtak szert tenni. A gazdák, főleg az újonnan földhöz jutot-

tak, létérdeküknek tekintik, hogy a termeléshez szükséges anyagoknak és eszközöknek a vasút-

tól való kifuvarozására és termelvényeiknek a piacra való elfuvarozására olcsó és biztos fuva-

rozási eszköz álljon rendelkezésükre, hogy termelési és értékesítési szövetkezetekbe tömörülve 
maguk gondoskodhassanak – közvetítő kereskedők kikapcsolásával – termelvényeik értékesí-
téséről, és ezáltal maguknak nagyobb hasznot biztosítsanak. Ennek lehetővé tételével a gazda-

társadalmat a jövedelmezőbb belterjes gazdálkodásra nevelnénk és ezzel párhuzamosan, a 
külföldi piacok biztosításával, jelentős mértékben növelhetnénk nemzeti jövedelmünket is. 

Szükségesnek tartom azonban azt is hangsúlyozni, Miniszter Úr 68316/1946.1/2. sz. leiratá-
ban foglaltak szellemében, hogy a községek kívánta keskeny nyomközű vasutaknak sem meg-

tervezésére, sem megépítésére az Államvasutak – a mai mérnök létszám mellett – nem vállal-

kozhat. Ezt a feladatot a felosztott nagybirtokok volt intézői is maguk látták el. Ha az új gaz-

dák szövetkezetekbe tömörülése megvalósul, ezeknek a szövetkezeteknek lenne egyik ténykedé-
si köre a vasutak megterveztetése és megépítése. Szaktanácsadással egyes esetekben készség-

gel állnánk az érdekeltségek rendelkezésére, de nagyobb tevékenység megindulásával ezt a 
feladatot a jelenlegi létszámmal ellátni nem lehetne.  

Megjegyzem még, hogy felépítményi anyag biztosítása a MÁV részéről ezidőszerint teljesen 
kilátástalan…”  

A községi elöljáróságok, a nemzeti bizottságok, a gazdák, a pártok vezetői, hogy a vasútépí-
téssel kapcsolatban közreműködési készségüket bizonyítsák, a tőlük telhető anyagi támogatást 
és a szükséges munkáknak közmunka keretében való elvégzését, valamint az igák rendelkezés-

re bocsátását is kilátásba helyezték. A tervezett keskeny nyomközű vasutak az Államvasutak 
vonalaihoz csatlakozva a felfuvarozás terén teljesítenének kiváló szolgálatot, s az Államvas-

utak forgalmát is jelentős mértékben növelnék, ezért a keskeny nyomközű vasutak megépítését 
illetően a Miniszter Úr támogatását az államvasutak részéről is kérem.  

Varga László  

Tisztázat. - UMKL Közi. M. 1/2. 1947-21150.”15
  

 

A hivatkozott válaszban a minisztérium azt írta, hogy a vasútépítések nem időszerűek, mivel 

nem áll rendelkezésre sem a megfelelő anyag, sem a hitel. Az Államvasutaknak elsősorban a 
súlyos háborús rongálásokat kell helyreállítani és csak azután jöhetnek szóba új vasútépítések. 
A megyék ne a MÁV-nak a létszámcsökkentés miatt egyébként sem elegendő mérnöki karától 
várják új vonalak tervezését, hanem maguk bízzanak meg magán-mérnököket. 

 

                                                           
15

 Pálmány Béla: Dokumentumok a magyar közlekedés történetéből, 1945–1949 
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1947.VII.25.-én – a korábbi mező- és egyéb gazdaságot kiszolgáló, keskeny-

nyomközű vonalak megmentésére, illetve helyreállításukat követően, az általuk az adott tér-

ség közlekedésének javítására, a Közlekedésügyi Minisztérium létrehozta a Gazdasági Vas-

utak Igazgatóságát a 9030/1947 kormányrendeletével.  

 

Turányi István16
 

 

A Közlekedésügyi Minisztérium 1/2. Vasúti műszaki osztályán Turányi 
István tanácsos  

„az országos 3 éves terv megalkotása előtt már hónapokkal..., még 
a politikai pártok tervének kidolgozását is megelőzően"  

összeállította a  

„Keskeny nyomközű saját használatú vasutak 3 éves munkatervét". 

A tervezet első változata a beruházási költségeket 1938. évi értékű pengőben adja meg, ame-

lyet később 1:3 szorzószámmal számítottak át forintösszegre. Egyébként a pártközi egyeztető 
tárgyalások során nem változtattak az itt közölt tervezeten. A kisvasút-építési beruházások 

egészét a végleges terv azonban nem a közlekedésügy, hanem a mezőgazdasági termelést 
közvetve előmozdító – infrastrukturális – beruházások között az „V. Faluvillamosítás, út, 
lakás stb. építés" alfejezetben irányozta elő a bekötőút-építésekkel együtt. 

 

„ A Közlekedésügyi Minisztérium 1/2. Vasúti műszaki osztályán Turányi István taná-
csos „az országos 3 éves terv megalkotása előtt már hónapokkal..., még a politikai pártok 
tervének kidolgozását is megelőzően" összeállította a „Keskeny nyomközű saját használatú 
vasutak 3 éves munkatervét". A tervezet első változata a beruházási költségeket 1938. évi ér-

tékű pengőben adja meg, amelyet később 1:3 szorzószámmal számítottak át forintösszegre. 
Egyébként a pártközi egyeztető tárgyalások során nem változtattak az itt közölt tervezeten. A 
kisvasútépítési beruházások egészét a végleges terv azonban nem a közlekedésügy, hanem a 
mezőgazdasági termelést közvetve előmozdító — infrastrukturális — beruházások között az 
„V. Faluvillamosítás, út, lakás stb. építés" alfejezetben irányozta elő a bekötőút-építésekkel 
együtt.  

1947/48.    19,0 millió Ft  

1948/49.    14,0 millió Ft  

                                                           
16

 Dr Turányi István diplomáját a József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen szerezte meg 1934-

ben. 1935–46-ig a MÁV-nál mérnöki, osztálymérnöki beosztásban dolgozott. 1946-53 között a Közlekedési és 
Postaügyi Minisztériumban műszaki főtanácsos, csoportvezető, főosztályvezető-helyettes. 1953-ban nevezték ki 
egyetemi tanárnak a szolnoki Közlekedési és Műszaki Egyetemre, egyúttal megbízták a Közlekedésüzemi Tan-

szék megszervezésével és vezetésével, valamint az egykaros egyetem dékáni teendőinek ellátásával. 1960–63 

között az ÉKME oktatási rektorhelyettese, majd 1967–73 között újból, a most már a BME-hez tartozó Közleke-

désmérnöki Kar dékánja volt. 1960-ban védte meg kandidátusi, majd 1964-ben akadémiai doktori értekezését. 
Tagja, majd elnöke volt az MTA Közlekedéstudományi Bizottságának és a Munkavédelmi Albizottságának. 
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar 
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1949/50.    18,0 millió Ft  

–––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

A 3 év alatt összesen:  42,0 millió Ft17
  

A hároméves terv beruházási és termelési előirányzatai (in M. Techn. 1947/8. sz. 151–158.1.)  

Épültek, 500, 600, 750, 760, 950 és 1000 mm nyomközű gazdasági vasutak. Már 1909-től 
arra törekedtek, hogy a 760 mm-es nyomtáv és a legalább 13,75 kg/fm-es sínszelvény legyen 

az országos szabvány. Ezt tervezték a hároméves tervet összeállító szakemberek is.  

A gazdasági vasutak számát, vágányhosszát, gördülő anyagszükségletét és háborús károsodá-
sát az 1947 júliusában létrehozott Gazdasági Vasutak Igazgatósága mérte fel. 1948 márciu-

sában mintegy 2000 km bányavasutat, 150 km iparvasutat, 700 km erdei vasutat, 105 km hon-

védkincstári tulajdont képező vasutat, továbbá 2470,6 km mezőgazdasági szolgálatban álló 
kisvasutat írtak össze.  

1947 novemberében a gördülőanyag-park 64 mozdonyból, 32 motorkocsiból, 4 sínautóból, 28 
személykocsiból és 8774 teherkocsiból állt. (UMKL GF XII (1. 1948-6883.)  

A hároméves terv a 68 megnyitandó vonalra 136 vontató járművet, főként nyersolajjal műkö-
dő motorost kívánt építeni.  

E 45,6 km hosszú, 30 000 tanyasi lakos közlekedését biztosító vonal építését 1943-ban kezdték 
meg. A háború után a sínek is megmaradtak, de a talpfákat elhurcolták. Az építkezés folytatá-
sához 1946/47-es évben hozzáfogtak. (UMKL Közi. M. 1/1. 1947-13006.)  

Az első tervévben a Tápiószentmárton – Sövegpuszta (7,6 km), Pusztaföldvár (5,6 km), Szeg-

halom – Töviskés (12 km), Gyopáros – Rákóczitelep (3 km), Inám – Somogyszil (6 km), Ha-

rangod – Megyasszó (11 km), Kisújszállás – Csorba (12 km), Nyírlugas – Nyírbéltek (9,5 km) 
és a Szentes – vidéki új vonalak építését irányozták elő. (UMKL GF XII (1. 1948–6883.).  

A végleges terv a beruházások évenkénti megoszlását kissé módosította: 1948/49. évben 33 

%-ra (14 millió Ft), 1949/50-ben pedig 43 %-ra (18 millió Ft).”18
 

 

Ilyen körülmények között dolgozták ki 1947-ben azt a 3 éves tervet a gazdasági vasúthálózat 
felújítására, amely már a részletekre is rámutatott valamelyest.   

 

„ … A földreform intézkedései folytán földhöz juttatott parasztság megerősödésének 
első feltétele, hogy termelvényeit gazdaságosan tudja szállítani. Mivel az alsóbbrendű közúti 
hálózat olyan karbahelyezése, hogy a kívánalmaknak minden időben megfeleljen, nehezen 
oldható meg, kívánatos, hogy a közutakat pótló kisebb anyagi eszközökkel és gyorsabban is 
helyreállítható kisvasutak építtessenek újjá. Ezen kérdés megoldásának fontosságát még job-

ban hangsúlyozza az a tény, hogy igaerő és traktorállományunk is súlyos károkat szenvedett. 
                                                           

17
 Nyilvánvalóan hibás szám. Az összeg 51,0 millió Ft. 

18
 Tisztázat. - UMKL Közi. M. Ein. 1947-üg. ir. Pálmány Béla: Dokumentumok a magyar közlekedés történeté-

ből, 1945–1949 (Források a magyar népi demokrácia történetéhez 5. Budapest, 1981)V. A GAZDASÁGI VAS-

UTAK HELYREÁLLÍTÁSA 
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Természetüknél és az adott helyzetnél fogva ezek is olyan hiányok, melyek rövid idő alatt nem 
pótolhatók.  

Az a mélyreható szerkezeti eltolódás, ami a földtulajdon terén bekövetkezett, természetesen a 
mezőgazdasági üzem lebonyolításában is nagy változásokat okozott. Más irányú és mértékű 
szállítási igények és feladatok merültek fel. Ezeknek a régi hálózat már megfelelni nem tud. 
Ezért az újjáépítés nem szorítkozhat pusztán a régi állag megóvására és helyreállítására, ha-

nem a megváltozott viszonyoknak megfelelően ahol az szükséges, új kiegészítő vonalrészek 
építésével, illetőleg jelentőségüket vesztett vonalrészek, esetleg egész vonalak megszüntetésé-
vel is nagyobb gazdasági egységeken belül, egységes vonalhálózat létrehozása, egységes 
üzemvezetés a cél. Meg kell ragadni ezt az alkalmat arra is, hogy a fenntartás, üzem és veze-

tés racionálisabbá tétele végett a kisvasúti űr- és rakszelvény a felépítmény, jármű és nyomköz 
méreteket a Szabványügyi Intézet párhuzamos munkájával szabványosítsák és egységesítsék a 
lehető legmesszebbmenően.  

Közel egyforma méreteket a gyakoribb méretre hozni, szórványosan előforduló méreteket pe-

dig teljesen kiküszöbölni most lehetséges, aránylag legkisebb költséggel. A felépítményi anya-

gok és járművek készítésével foglalkozó üzemek megfelelő utasítással és szabványokkal látan-

dók el. 

A SZÜKSÉGES HITELÖSSZEG MEGÁLLAPÍTÁSA  

Pontos adatok hiányában az ország területén lévő keskenynyomközű vasutak hossza mintegy 
6000 km-re tehető. Ezen mennyiségből a mezőgazdasági vasutak hossza 2500 vágánykilomé-
terre becsülhető.  

A keskeny nyomközű vasúthálózat a gépierejű, továbbá kézi, illetve lóüzemű vasutak között 
megközelítően fele-fele arányban oszlik meg.  

Mivel a bánya, ipar, sőt legnagyobb részt az erdei vasutak helyreállítása is megtörténtnek 
tekinthető, s az ezeken végrehajtandó további munkák az egyes üzemek hitelére végezhetők, itt 
csupán a mezőgazdasági vasutak újjáépítését kell tárgyalni, mert ezekből egyelőre más helyen 
nem gondoskodnak.  
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A gépierejű vasutaknál az utóbbi évek elmaradt talpfacseréjének pótlására, illetve a meg-

semmisült vonalrészek újjáépítéséhez az állag 30 %-ának pótlása, tehát 360 db/km talpfa 
szükséges. E helyreállításhoz a 10 %-os arányt figyelembevéve, km-enként 2000 kg vasanyag 
szükséges.  

Feltételezhető, hogy a vasutak gördülőanyaga 50 %-ban semmisült meg, és így pótlásul km-

enként 1/20-ad motoros vontató jármű és két kocsi szükséges.”  
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Pontos adatok hiányában az ország területén lévő keskenynyomközű vasutak hossza mintegy 

hatezer, azaz 6 000 km-re volt tehető. Ezen mennyiségből a mezőgazdasági vasutak hossza 
2500 vágánykilométerre becsülhető.19

  

A felújításoknál is különbségeket tettek azonban a mezőgazdaság javára, mivel a bánya, az 

ipar, sőt legnagyobb részt az erdei vasutak helyreállítását is megtörténtnek tekintették, – ezek 

az ágazatok a működésükhöz saját erőből részben elvégezték ezeknek a vasutaknak a rendbe 

tételét –, s az ezeken végrehajtandó további munkák az egyes üzemek hitelére végezhetők el. 

Ennek megfelelően – a terv szerint – itt csupán a mezőgazdasági vasutak újjáépítését kell tár-

gyalni, mert ezekről egyelőre más helyen nem gondoskodnak. 

A vasutak felújítását a közlekedési és a földművelésügyi tárca által közösen létrehozott Gaz-

dasági Vasutak Igazgatósága végezte, ami 1947. augusztus 1-jén kezdte meg működését.20
  

 

„… 1. §.  

A nagybirtokrendszer megszüntetéséről és a földmíves nép földhözjuttatásáról szóló és 
az 1945.VI. törvénycikkel törvényerőre emelt 600/1945. ME sz. rendelet, valamint az ezt pót-

ló, kiegészítő vagy végrehajtó jogszabályok alapján elkobzott vagy igénybevett birtokokhoz 
tartozó gazdasági vasutak helyreállításának és üzembehelyezésének előmozdítása céljából 
„Gazdasági Vasutak Igazgatósága" (a továbbiakban: Igazgatóság) elnevezéssel ideiglenes 
szervet kell létesíteni. 

2. §. 

Az Igazgatóság feladata az 1. §-ban említett gazdasági vasutak számbavétele, állaguk-

nak megóvása, továbbá annak megállapítása, hogy figyelemmel a termelési érdekekre és a 
megváltozott birtokviszonyokra, hol van szükség a meglevő gazdasági vasutak fenntartására 
vagy új gazdasági vasút létesítésére, illetőleg a meglevőnek új vonalakkal kiegészítésére, va-

lamint a gazdasági vasutak felszerelésének egységesítésére, és végül az érdekeltek meghallga-

tása után javaslattételre, egyrészt az Országos Földhivatalhoz a számbavett anyag felhaszná-
lására, illetőleg juttatására, másrészt pedig a közlekedésügyi miniszterhez a gazdasági vas-

utak építési és üzemengedélyének kiadása, illetőleg átruházása tárgyában. Az Igazgatóság 
készíti el e feladat elvégzéséhez szükséges terveket, irányítja a helyreállítási és építési munkát, 
a földmíves szövetkezeteket pedig a gazdasági vasutak üzembehelyezésével kapcsolatos tevé-
kenységükben támogatja.  

3. §. 

1. Az Igazgatóság a közlekedésügyi miniszter felügyelete alatt működik.  

2. Az Igazgatóság vezetőjét és műszaki személyzetét a közlekedésügyi miniszter, az Igazgató-
ság vezetőjének helyettesét, továbbá egyéb személyzetét a földmívelésügyi miniszter rendeli ki 

                                                           
19

 Az adatok sajnálatos módon sokfélék! Többféle kiadványban, többféle adathoz lehet hozzáférni, de ezekben 
számos és jelentős az eltérés. A gazdasági vasutak számát, vágányhosszát, gördülő anyagszükségletét és háborús 
károsodását az 1947 júliusában létrehozott Gazdasági Vasutak Igazgatósága mérte fel.  
20

 A Magyar Köztársaság Kormányának 9030/1947. Korm. Számú Rendelete: A Gazdasági Vasutak helyreállítá-
sának és üzembe helyezésének előmozdítása tárgyában   
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a vezetése alatt álló minisztérium, vagy alája rendelt szerv létszámából. A Magyar Országos 
Szövetkezeti Központ az Igazgatósághoz egy gazdasági szakértőt rendel ki. 

2 gépírónő, 1 altiszt és 1 sofőr tartozik ezen Gazdasági Vasút Igazgatóságának létszámába. 

4. §. 

1. Az Igazgatóság személyzetének személyi kiadásait az a minisztérium vagy szerv viseli, 
amelynek létszámába a kirendelt alkalmazott tartozik.  

2. Az Igazgatóság elhelyezéséről, dologi szükségleteinek és kiküldetési illetményeinek fedeze-

téről a közlekedésügyi tárca költségvetésében kell gondoskodni.  

5. §. 

A jelen rendelet kihirdetésének napján lép hatályba.  

Dinnyés Lajos21
  

s. k. miniszterelnök”   

 

„ A vasútépítkezések levezetése úgy történik, hogy egyes vármegyék alispánjának ki-

utalt költségfedezetből vasútépítő szövetkezetek végzik a szükséges föld és felépítményi mun-

kákat, míg a műszaki ellenőrzést a mérnökszakszervezet által kiközvetített tanácsadó mérnö-
kök végzik ott, ahol az egyes közületeknél, vagy pedig az államvasút vidéki szerveinél megfele-

lő műszaki felügyelet nem volt megszervezhető. A 20 munkahely közül összesen 5 ilyen ta-

nácsadó mérnök működése van előirányozva, akik azonban nem rendelkeznek köztisztviselői 
felelősséggel.  

Mint fentiekből látható, a Gazdasági Vasút Igazgatóság központilag állami személyzettel jól 
dotált szervezetén kívül az országnak jelenleg 20 munkahelyen folyamatban levő anyagmenté-
si és vasútépítési munkáinál a megfelelő szervezeti egység biztosítottnak nem látszik, a köz-

ponti vezetés és a vidéki szervek között a kapcsolatot túlnyomórészt jelenleg egyedül 

                                                           
21

 Dinnyés Lajos (Alsódabas, 1901. április 16. – Budapest, 1961. május 3.) Magyarország miniszterelnöke (1947. 
május 31. – 1948. december 10.), a Magyar Úszó Szövetség és a Magyar Labdarúgó-szövetség elnökségének 
tagja, kisgazda politikus. 1931-től képviselőházi, ideiglenes nemzetgyűlési, majd országgyűlési képviselő. Tagja 

volt az Ideiglenes Nemzetgyűlésnek, az 1945. november 4-i választásokon újra képviselő, ekkor már tagja a párt 
választmányának és Politikai Bizottságának. 1947 márciusában a honvédelmi tárca élére került. Nagy Ferenc 
lemondása után lett miniszterelnök. Hivatali idejében fogadta el a parlament a hároméves újjáépítési tervet. Az 

1947 nyarán elfogadott választójogi törvényben szűkítették a választók és választhatók körét, és megnehezítették 
új pártok indulását. Miniszterelnöksége idején került sor az 1947. augusztus 31-i kékcédulás választásokra. A 
Kisgazdapárt, bár a nyertes oldalon állt, támogatóinak nagyobb részét elvesztette, ennek ellenére a kommunisták 
és a szociáldemokraták nyomására ő kapott kormányalakítási megbízást. A második Dinnyés-kormány már leg-

inkább egy kommunisták által irányított bábkormány volt, Magyarország erőltetett szovjetizálása is ekkor indult. 
Miniszterelnöksége idején államosították a 100 főnél többet foglalkoztató üzemeket, megalakult a Magyar Dol-

gozók Pártja, elkezdődött a mezőgazdaság kollektivizálása, és az első koncepciós perek is ebben az időben foly-

tak. 1948. július 13-tól a Pest megyei Kisgazda szervezetek örökös elnökévé választották. A második Dinnyés-

kormány 1948. december 10-én bukott meg, mivel magát a miniszterelnököt tették felelőssé Nyárádi Miklós 
kisgazda pénzügyminiszter emigrálásáért. Később az Országos Mezőgazdasági Könyvtár és Dokumentációs 
Központ főigazgatója lett és országgyűlési képviselő maradt. 1954-től a Hazafias Népfront Tanácsának tagja. Az 
1956-os forradalom idején az V. kerületi Ideiglenes Nemzeti Bizottság tagja volt. 1958-ban az Országgyűlés 
egyik alelnökévé választották.  
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Lőrinczy22
 műsz. tanácsos látja el, aki a munkahelyeket havonta egyszer ellenőrzi. (Életkora: 

71 éves.)  

A Gazdasági Főtanács már régebben engedélyt adott arra, hogy a Gazdasági Vasút Igazgató-
sága az Államvasutaktól 4 pályamestert szolgálattételre berendelhessen, akik – nézetünk sze-

rint – igen alkalmasak lennének arra, hogy mint kinevezett köztisztviselők szorosabb kapcso-

latot létesítsenek a központi szerv és a 20 vidéki munkahely között, behatóbban ellenőrizhet-

nék a helyszíni építkezést, különösen pedig megszervezhetnék a vármegyékben még mindig 
gazdátlanul kallódó kisvasúti anyagot, amire pénzügyi fedezetet is kiutaltunk. Minthogy a 
Gazdasági Vasutak Igazgatósága a GF fenti engedélyét mindezideig igénybe nem vette, java-

soljuk, hogy a gazdasági kisvasutak építkezéseinek hathatósabb megszervezése érdekében 
egyelőre legalább ezt a 4 pályamestert szolgálattételre berendelje.  

Villányi Miksa23
 műsz. főtanácsos  

Fogalmazvány. - UMKL OT 1947/48.”24
 

 

„… tárgyalást folytattam Lőrinczy műsz[aki]. főtanácsossal, valamint a Közlekedés-

ügyi Minisztérium vasúti osztályába beosztott Turányi műsz. tanácsossal, aki a Gazdasági 
Vasutak Igazgatósága megszervezési munkáiban régebben részt vett.  

A Gazdasági Vasutak Igazgatóságát a Közlekedésügyi Minisztérium kebelében oly célból léte-

sítették, hogy egyrészt megmentse a pusztulástól és összegyűjtse a régi nagybirtokok tulajdo-

nában volt kisvasúti anyagot, másrészt pedig irányítsa a megmaradt keskeny nyomtávú vas-

utak háború utáni helyreállítását és az újabb mezőgazdasági követelményeknek megfelelő új 
vonalak létesítését. Fenti igazgatóság vezetésével Lőrinczy Mihály25

 műsz. főtanácsos van 
megbízva, aki a központi irányítást 1 mérnök, 1 gépészmérnök, 2 műszaki rajzoló és 1 műve-

zető segélyével végzi, azonkívül mint helyettes dr. Ráckevei József, a Földművelésügyi Minisz-

térium tisztviselője van kirendelve. Kirendelve vannak még az Országos Földhivatal 1 jogi, a 
MOSZK 1 mezőgazdasági üzemi tanácsadója és végül 1 jogász és 1 gazdasági szakértő;…”26

 

 

                                                           
22

 Lőrinczy Endre (Bp., 1891. márc. 6. – Bp. 1969. dec. 15.): mérnök, Kossuth-díjas (1953). 1918-ban szerzett 

diplomát a bp.-i műegy.-en. A Magy. Államvasutak (MÁV) Osztálymérnökségén vasútvonalakat tervezett, 

1935-ben főmérnök, 1939-ben műszaki tanácsos. 1942-ben a Kereskedelmi Min. Vasútműszaki Osztályán elő-
adó, 1942-től műszaki főtanácsos. 1945 után különböző vasútvonalak és hidak helyreállításán dolgozott, majd 
mérnöki és mérnöktovábbképző tanfolyamokon oktatott vasútépítéssel összefüggő tárgyakat. 1951-től a bp.-i 
műszaki egy. meghívott tanára. Részt vett a Vasúttervezőüzemi Vállalat megszervezésében, 1953-tól az intéz-

mény pályatervezési főosztályának vezetője. 1957-ben nyugdíjba vonult. 
23

 Villányi Miksa dr. okl. mérnök, műszaki főtanácsos, 1947-ben az Országos Tervhivatal közlekedésügyi osztá-
lyának vezetője, 
24

 XII/1-b. 1948-2569. A feljegyzés alapján – hivatkozva a március 18-án lefolytatott tárgyalásra – Lőrinczy 
Mihály kezeihez címzett levélben kérték a Közlekedésügyi Minisztériumtól a négy pályamester sürgős kirende-

lését a vasútépítési munkákhoz. Pálmány Béla: Dokumentumok a magyar közlekedés történetéből, 1945–1949 

(Források a magyar népi demokrácia történetéhez 5. Budapest, 1981)V. A GAZDASÁGI VASUTAK HELY-

REÁLLÍTÁSA 
25

 Inkább talán helyesen Lőrinczy Endre? 
26

 Az országos Tervhivatal feljegyzése a Gazdasági Vasutak Igazgatósága vidéki munkáinak megszervezéséről. 
Gazdasági Vasutak Igazgatóságán és elrendelték a tervhitelből, közmunka címén kiutalt összegek sürgős elszá-
molását  
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A teljes felújítás a megváltozott igényeknek megfelelően valósult volna meg. Eddig a gazda-

sági vasutak a falvakat kikerülve, kizárólag a gazdasági létesítményeket szolgálták ki. Az új 
tervek alapján a vasutakat bevezették volna a településekre. A terv azonban pénzügyi okokból 
módosult, mivel azokat aranypengőben készítették, s a forint bevezetésével új helyzet állt elő. 
Az átszámítások után a rendelkezésre álló összeg a felére csökkent. Időközben elkezdtek meg-

jelenni a nagy teljesítményű teherautók, traktorok, amik megkérdőjelezték a 10 km-nél rövi-

debb hálózatok létjogosultságát. 

 

„ Budapest, 1947. augusztus 13.  

A KÖZLEKEDÉSÜGYI MINISZTÉRIUM A MÁV IGAZGATÓSÁGNAK A KESKENY-

VÁGÁNYÚ VASÚTÉPÍTÉSI KÉRELMEK ÜGYÉBEN  

Fenti számú felterjesztésére értesítem, hogy az új vonalak, s azok között is elsősorban 
a harmadrendű keskeny nyomközű gazdasági vasutak építésének kérdése állandóan napiren-

den forog. Tény, hogy e téren az elmúlt évtizedek során súlyos mulasztások történtek, s való, 
hogy e munkák elvégzését a mezőgazdasági struktúraváltozás, közúti úthálózatunk 
kiépítetlensége és a háború okozta rendkívüli igaerőhiány, jelenleg még égetőbb feladatként 
írja elő, azonban anyagi erőink végesek. S ami rendelkezésünkre áll, elsősorban a már meglé-
vő vonalak újjáépítésére fordítandó. Csakis meglévő hálózatunk legfontosabb újjáépítési te-

endőinek befejeztével gondolok módszeres új vasútépítések lebonyolítására, kivéve azt a né-
hány esetet, ahol már meglévő – főleg gazdasági – vasutat kiegészítő, vagy a birtokfelosztás 
miatt átalakítandó vonalról van szó. Erre a célra némi fedezet áll rendelkezésre, s e munkákat 
a mezőgazdasági vasutak újjáépítési munkáival kapcsolatban fogom elvégeztetni.  

Megítélésem szerint tehát a hároméves terv tartama alatt – előre nem látott nagymérvű gaz-

dasági fellendülés esetétől eltekintve – új vasutak építésére nem igen fog sor kerülni. Ez azon-

ban nem zárja ki azt, hogy a kérdéssel főleg elméleti és tervezési szempontból addig is beha-

tóan ne foglalkozzunk.  

Turányi; Rostásy  

Fogalmazvány. - UMKL Közi. M. 1/2. 1947-21150.”27
 

 

1947 novemberében a gördülőanyag-park 64 mozdonyból, 32 motorkocsiból, 4 sínautóból, 28 
személykocsiból és 8774 teherkocsiból állt.28

  

A hároméves terv – a 68 megnyitandó vonalra – 136 vontató járművet, főként nyersolajjal 
működő dízelmotorost akart építeni. 

A nehézségek ellenére azonban másodjára is életre keltek a gazdasági vasutak. A felújított 
vonalakat a mezőgazdasági szervek kezelésébe adták, amelyek azonban nem tudtak eleget 

tenni az ezzel járó kötelezettségeknek. A kisvasutakat újból a gazdátlanság fenyegette. Ezért 

                                                           
27

 Pálmány Béla: Dokumentumok a magyar közlekedés történetéből, 1945–1949 
28

 UMKL GF XII (1. 1948-6883. 
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Gerő Ernő29
 közlekedési miniszter 1948 októberében elrendelte, hogy a gazdasági vasutak 

kezelését is a közlekedési tárca oldja meg.  

A GVI első feladata a felmérés volt, amely alapján a helyzet 1948. március hónapjában ez 

volt: 

Vasúttípus 
Pálya hossz 

(km) 

Bányavasutak 2 000 

Iparvasutak 150 

Erdei vasutak 700 

Honvédségi vasutak 105 

Mezőgazdasági vasutak 2 470 

Összesen 5 425 

 

Látható, hogy a korábban leírt, 2 500 km-re becsült gazdasági vasutak hossza ettől lényege-

sen nagyobb a felmérések szerint, több mint kétszerese! 

Körülbelül fele-fele arányban voltak ezek gépvontatású, illetve lóvontatású vonalak. 

Az elképzelés reális volt, mert az akkori gépesített közúti közlekedés és személyszállítás a 
maihoz képest majdnem nulla volt. Így csak ezek a vasutak adhattak az élet és a gazdasági 
tevékenységekhez alapot. 

 

„…  Gazdasági kisvasutak  

A FALU közlekedésének megjavítása céljából a gazdasági kisvasutak kérdésére is igen 

nagy súlyt helyezett közlekedésügyi kormányzatunk. A felszabadulás előtti hálózatból mintegy 
2200 km gazdasági vasút maradt meg. Ebből nagyobb számú az úgynevezett saját használatú 
vasúttípus, mely jellegére nézve a nagybirtokon létesített mezőgazdasági vasutakkal azonos. 

Másik vasúttípus a közforgalmi kisvasút. Ez – legföljebb bizonyos korlátozásokkal – bárkinek, 
vagy bárki árujának szállítására szolgál.  

A régi saját használatú vasutak általában egy bizonyos nagybirtok mezőgazdasági nagyüzem-

ének kiszolgálására épültek. A földbirtokreform által teremtett kisüzemi termelés ezt a vasút-
típust nem tudja eléggé kihasználni. A mind nagyobb számban alakuló szövetkezetek azonban 
már a közeljövőben vissza fogják adni nagy jelentőségét ennek a vasút-típusnak. A két vasút-
típus jellege közti különbség egyébként el fog mosódni, mert a mezőgazdasági szövetkezetek a 
saját használatú vasutakkal szemben is közforgalmi igényeket támasztanak.  

                                                           
29

 Gerő Ernő, születési nevén Singer Ernő, illegális nevén Szeges Ernő (Terbegec, Hont vármegye 1898. július 8. 
– Budapest, 1980. március 12.) magyar kommunista politikus, több magyar kormány tagja különböző beosztá-
sokban, 1956-ban az MDP első titkára, szovjet NKVD-tiszt. 1949 és 1957 között a Magyar Tudományos Aka-

démia (MTA) tiszteleti tagja. 1945 májusától a kereskedelmi és közlekedésügyi miniszteri tárca vezetésével 
bízták meg. A választás után ismét közlekedési miniszterré nevezték ki. Ekkoriban kapta a kommunista propa-

ganda által terjesztett „Gerő, a hídverő” nevet. 1948 decemberében pénzügyminiszter, 1949 júniusában a Nép-

gazdasági Tanács elnöke lett. Rajk László letartóztatása után Rákosival és Farkassal titkos csúcsbizottságot al-

kottak (a „trojka”). 1952. november 14-én a Minisztertanács elnökhelyettese lett. 1956. július 18-án a leváltott 
Rákosi utódaként az MDP KV első titkára lett. Július 30-án megszűnt kormánytagsága, egyidejűleg bekerült az 
Elnöki Tanácsba. Első titkári tisztét 1956. október 25-ig töltötte be. Addigra elvesztette a szovjetek bizalmát, 
mert képtelen volt úrrá lenni a sztálinista rendszert fenyegető forradalmon. Személye elfogadhatatlan lett a ma-

gyar nép többsége számára, mert neve összekapcsolódott a szovjet katonai beavatkozás törvényesítésével. 
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A közlekedésügyi kormányzat a kérdés fontosságát felismerve hozta létre már a hároméves 
terv megindítása előtt a gazdasági vasutak igazgatóságát, amely az erősen tönkrement kis-

vasúti hálózat és járműparkjának újjáépítése terén már eddig is komoly eredményeket ért el.  

A szövetkezetek egyelőre nem alkalmasak a közforgalmi vasutak meglehetősen bonyolult üze-

mének vitelére. Célszerűnek látszik ezért, hogy az újjáépített kisvasutakat a Gazdasági Vas-

utak Igazgatósága vegye kezelésbe, a már meglévő 20 közforgalmú, keskenynyomközű vasút-

tal együtt. Az ezután kiépülendő kisvasutak és ennek a szervnek a kezébe kerülnének.  

Ez év végéig helyreállítanak, illetve helyreállítottak összesen 1100 km gazdasági vasutat, eb-

ből a Gazdasági Vasutak Igazgatósága 98.3 km új vasutat épített és 467 km régit állított hely-

re, összesen 8 és fél millió forint költséggel. Ezáltal 87 községet, tanyaközpontot, illetve lakott 
helyet sikerült a közlekedésbe bekapcsolni 65.300 lélekszámú lakossággal. A többi 534.0 km 
úgynevezett saját használatú vasutat, cukorgyárak, kisebb mértékben állami hivatalok, szövet-

kezetek építettek újjá.  

A hároméves terv harmadik évére program szerint a Gazdasági Vasutak Igazgatósága 650 km 
lóüzemű és 455 km gépüzemű gazdasági vasutat kíván újjáépíteni és a gépüzemű vasutak ösz-

szekötésére 1300 km új vonal építését irányozta elő. Gördülő anyagokkal együtt ehhez 21 mil-
lió forint szükséges. Az 1948. évben megkezdett munkák befejezéséhez az 1949. évben még 
ezenfelül kereken 4,800.000 forint szükséges. A hároméves terv befejezésekor ezzel kereken 
200 község, 72.000 lakossal kapcsolódik be ismét a közlekedési érhálózatba.  

Az ötéves terv során a megfelelő hálózat kifejlesztéséhez további 2500 km kisvasutat kell meg-

építeni. Ugyanezen idő alatt kell végrehajtani a hároméves terv alatt csak az eredeti állapot-

ban, tehát saját használatú igénynek megfelelően helyreállított, de közforgalomnak megnyitott 
vasutak korszerűsítését is, Az ötéves terv alatt gördülő anyagokkal együtt mindez kereken 800 
millió forint befektetést igényel.  

A megadott keret szerinti program végrehajtása után a kereken 4000 km őszhosszúságú kis-

vasutak igazgatását – a tervezet szerint – mintegy 80 üzemfőnökség látná el, 4000 főnyi sze-

mélyzettel. Az egész program természetesen egy előzetes, a bekötőúti tervezettel összhangban 
lévő országos hálózatfejlesztési terv elkészítését kívánja meg.  

Az előadottakból láthatjuk, hogy a hároméves terv folyamán végrehajtott és végrehajtandó, 
valamint az ötéves terv során előirányzott gazdasági vasutak munkálatai, hatalmas lépéseket 
jelentenek a falusa lakosság közlekedésének javítása terén…”30

 

 

 

„ Budapest, 1949. január 5.  

A KÖZFORGALMÚ ÉS KORLÁTOLT KÖZFORGALMÚ KESKENY NYOMKÖZŰ 
VASUTAK ÁLLAMI TULAJDONBA VÉTELÉRŐL SZÓLÓ 13390/1938. KORM. 
SZÁMÚ RENDELET  

                                                           
30Nógrádi László: A jó közlekedés közelebb hozza a falut a városhoz. Magyar-Szovjet Közgazdasági Szemle – 

1948.11. szám 
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A Magyar Köztársaság kormánya az 1946 :XY1. tc. 1. §-ában foglalt és legutóbb az 
1948:XXVL törvénycikkel meghosszabbított felhatalmazás alapján a következőket rendeli:  

1. §.  

1. A közforgalmú és korlátolt közforgalmú keskeny nyomközű vasutak a jelen rendelet 
kihirdetésének napján állami tulajdonba vétetnek.  

2. A kormány a közlekedésügyi miniszter előterjesztésére egyes közforgalmú és korlá-
tolt közforgalmú keskeny nyomközű vasutakat az állami tulajdonba vétel alól kivételesen men-

tesíthet, ha a vasút jelentősége az állami tulajdonba vételt közérdekből nem indokolja.  

2. §.  

Az állami tulajdonba vett közforgalmú és korlátolt közforgalmú keskeny nyomközű 
vasutak leltár szerint történő átvételének időpontját a közlekedésügyi miniszter állapítja meg. 
A vasút volt tulajdonosa illetőleg üzembentartója a leltár szerinti átadás megtörténtéig köte-

les a vasút állagát megőrizni és az üzemben levő vasút üzemét az eddigi mértékben fenntarta-

ni.  

3. §.  

1. Az állami tulajdonba vett vasút ingó és ingatlan vagyona, pénzkészlete és követelé-
sei az államra szállnak át. 

2. Az állami tulajdonba vett vasút tartozásai és egyéb kötelezettségei tekintetében az 
egyes ipari vállalatok állami tulajdonba vételéről szóló 1948 :XXV. tc. rendelkezéseit kell 
megfelelően alkalmazni.31

  

3. Az állami tulajdonba vett vasút volt tulajdonosának kártalanításáról külön történik 
intézkedés.32

  

4. §.  

1. Az állami tulajdonba vett közforgalmú és korlátolt közforgalmú keskeny nyomközű 
vasutak üzemeltetéséről a közlekedésügyi miniszter gondoskodik.  

2. Különleges rendeltetésű korlátolt közforgalmú vasutak tekintetében az 1. bekezdés 
rendelkezése alól a közlekedésügyi miniszter az érdekelt miniszterrel egyetértésben kivételt 
tehet.  

5. §.  

1. Az állami tulajdonba vett és a Magyar Államvasutak üzemkezelésébe adott közfor-

galmú és korlátolt közforgalmú keskeny nyomközű vasutaknak a vasút költségvetésében elő-
irányzott rendszeres állasba kinevezett és az állami tulajdonba vétel idején tényleges szolgá-
latban álló alkalmazottait a vasút átvételével (2. §.) egyidejűleg az Államvasutak személyzeté-

                                                           
31

 Az említett törvény 9. §-a az állami tulajdonba vett vállalatokkal szemben magyar állampolgárok, vagy belföl-

di jogi személyek javára magánjogi szerződés alapján keletkezett követeléseket megszüntette. 
32

 A szénbányászat (1946: XIII. tc), majd a bauxitbányászat és alumíniumtermelés (1948: XIII. tc.) és végül a 
100 főnél több munkavállalót alkalmazó ipari vállalatok államosításáról (1948: XXV. tc.) szóló törvények szerint 
az állami tulajdonbavétel kártalanítás ellenében történik, külön törvény alapján. Ilyen törvény azonban nem 
jelent meg. Különösen méltányos esetekben a volt tulajdonos kártalanítási előleget kaphatott. 
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nek létszámába kell átvenni és a 8430/1946. ME számú rendelet33(Magyar Közlöny 166.) 
alapján besorolni.  

2. Az állami tulajdonba vett közforgalmú vagy korlátolt közforgalmú vasút az átvétel 
megtörténtéig végleges minőségében bárkit csak a közlekedésügyi miniszter előzetes hozzájá-
rulásával alkalmazhat.  

6. §.  

A jelen rendelet a kihirdetésének napján lép hatályba.  

Dinnyés Lajos s. k.  

miniszterelnök”34
 

 

1949. I. 15.-én a kormány 450/1949 számú rendeletével a gazdasági vasutakat az Ál-

lamkincstár tulajdonába vette.35
   

 

„ 1. §.  

A nagybirtokrendszer megszüntetéséről és a földműves nép földhözjuttatásáról szóló, 
az 1945. évi VI. törvénycikkel törvényerőre emelt 600/1945. ME. számú rendelet, valamint az 
ennek kiegészítéséről, illetőleg módosításáról szóló jogszabályok alapján igénybevett mező-
gazdasági vasutat, mezőgazdasági iparvasutat, iparvágányt vagy más vasúti berendezést (a 
továbbiakban: gazdasági vasút) alépítményével és gördülőanyagával, műszaki berendezései-

vel és egyéb tartozékaival, valamint az üzembentartásához szükséges területekkel együtt – 

állagának megóvása, fenntartása, helyreállítása, üzembehelyezése és gazdaságosabb kihasz-

nálása céljából – az államkincstár tulajdonába kell adni.  

2. §.  

1. Az 1. §. alapján az államkincstár tulajdonába került gazdasági vasút 
üzembentartásáról – a Magyar Állami Erdőgazdasági Üzemek kezelésében levő erdei vasutak 
kivételével – a közlekedésügyi miniszter, az említett erdei vasutak üzembentartásáról pedig a 
földművelésügyi miniszter gondoskodik.  

2. Azt a gazdasági vasutat, amelynek fenntartása és üzembentartása biztosítva van, a közleke-

désügyi miniszter a földművelésügyi miniszterrel egyetértésben a jelenlegi üzembentartó keze-

lésében hagyja.  

3. §. 

                                                           
33

 A rendelet az államvasúti alkalmazottak illetményeit és nyugellátását rendezi 
34

 Pálmány Béla: Dokumentumok a magyar közlekedés történetéből, 1945–1949 
35

 A közlekedésügyi miniszter előterjesztésére a GF 1948. szeptember 9-én hozott 2148/1948. GF sz. határozatot 
a keskenynyomtávú vasutak államosításáról és a Gazdasági Vasutak Igazgatósága újjáalakításáról. A kormány az 
államosítást a 450/1949. Korm. sz. rendelettel 1949. január 15-én hirdette ki. 
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Akinek a földbirtokrendező hatóság gazdasági vasutat juttatott, köteles az államkincs-

tár részére történő átadásig annak állagát a jelen rendelet hatálybalépésének napján meglevő 
állapotban megőrizni és – ha a vasút üzemben van – azt az eddigi mértékben üzemben tartani.  

4. §.  

A jelen rendelet alapján az államkincstár tulajdonába kerülő gazdasági vasutak meg-

váltási (juttatási) árának törlesztésére a juttatott által teljesített fizetéseket a részére juttatott 
más vagyontárgy megváltási árába kell beszámítani.  

5. §. 

1. Amennyiben a cselekmény súlyosabb büntető rendelkezés, különösen a 3 éves gaz-

dasági terv büntetőjogi védelméről szóló 14200/1947. Korm. számú rendelet (Magyar Köz-

löny – Rendeletek Tára 272. szám) 7. §-ának (1) bekezdése36
 alá nem esik, kihágást követ el 

és 6 hónapig terjedhető elzárással büntetendő a gazdasági vasutaknak az az üzembentartója, 
aki – a 3. §-ban foglalt rendelkezés ellenére – a gazdasági vasút állagát vagy tartozékát meg-

rongálja, megsemmisíti, elrejti, megőrzését elmulasztja vagy átadását egyébként meghiúsítja.  

2. A pénzbüntetésre az 1928 :X. törvénycikk és a 8960/1946. ME számú rendelet (Magyar 
Közlöny 173. szám) rendelkezései azzal az eltéréssel irányadók, hogy a pénzbüntetés legma-

gasabb összege huszonnégyezer forint.  

3. A kihágási eljárás a közigazgatási hatóságnak, mint rendőri büntetőbíróságnak a hatáskö-
rébe tartozik. Az 1929 :XXX. tc. 59. §-a alkalmazása szempontjából szakminiszternek a közle-

kedésügyi minisztert kell tekinteni.  

6. §.  

Ez a rendelet kihirdetésének napján lép hatályba. Végrehajtásáról – a földművelésügyi 

miniszterrel egyetértésben – a közlekedésügyi miniszter gondoskodik.  

Dobi István37
 s. k.  

miniszterelnök”38
 

 

1949-ben aztán e vasutak kezelésére nemzeti vállalatokat39
 hoztak létre. Az erről rendelkező 

kormányrendelet 1949. február 1-jén látott napvilágot. Összesen hét ilyen nemzeti vállalat 
alakult, melyek a következők: 

1. Székesfehérvári Gazdasági Vasút Nemzeti Vállalat, Székhelye: Székesfehérvár, Ká-
rolyi Sándor 

                                                           
36

 Öt évig terjedhető fegyházzal büntetendő az, aki valamely dolog megrongálásával, megsemmisítésével a há-
roméves gazdasági terv végrehajtását akadályozza vagy hátráltatja. 
37

 Dobi István (Ószőny, 1898. december 31.– Budapest, 1968. november 24.) magyar politikus, országgyűlési 
képviselő. 1948 és 1952 között Magyarország miniszterelnöke, 1952-től 1967-ig az Elnöki Tanács elnökeként 
Magyarország államfője. Dinnyés Lajos 1948. december 10-ei lemondását követően Dobi István lett Magyaror-

szág miniszterelnöke. Kormánya működése alatt fejeződött be és vált véglegessé (legalábbis négy évtizedre) a 
kommunista hatalomátvétel. 
38

 Pálmány Béla: Dokumentumok a magyar közlekedés történetéből, 1945–1949 
39

 GVVN (Gazdasági Vasút Nemzeti Vállalat) 
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2. Szolnoki Gazdasági Vasút Nemzeti Vállalat, Székhelye: Szolnok, Jónás János  

3. Győri Gazdasági Vasút Nemzeti Vállalat, Székhelye: Győr, Horváth Gyula  

4. Szerencsi Gazdasági Vasút Nemzeti Vállalat, Székhelye: Szerencs, Tóth István  

5. Kaposvári Gazdasági Vasút Nemzeti Vállalat, Székhelye: Kaposvár, Mandl István  

6. Mezőhegyesi Gazdasági Vasút Nemzeti Vállalat, Székhelye: Mezőhegyes, Kristóf 
András  

7. Gyulai Gazdasági Vasút Nemzeti Vállalat, Székhelye: Gyula, Ballangó János  

A hét nemzeti vállalat kezelésébe került összesen 34 már helyreállított vonal 557,2 km hosz-

szúságban, 371,1 km a jövőben helyreállítandó vonal, melyre a hitelfedezet már biztosítva 
volt; 408,5 km helyreállítandó, de hitelfedezettel nem rendelkező, 403,4 km hosszú elbontásra 
ítélt, valamint 561,8 km cukorgyári és egyéb vonal. Vonalhosszúságuk összesen 2302 km-t 

tett ki 

A hét GVNV-hez került kisvasutak hossza ekkor:  

 

Kategória 
Pályahossz 

(km) 

Már helyreállított vonal, (34 üzemelő kisvasút) 557,2 

Helyreállításra váró vonal, melyre már hitelfedezet van 371,1 

Helyreállításra váró vonal, melyre nincs hitelfedezet 408,5 

Felbontásra ítélt vonal 403,4 

Cukorgyári és ahhoz csatlakozó egyéb vonal 561,8 

Összesen40 2 302 

 

A közlekedési tárca keretében főosztály alakult a Gazdasági Vasutak Igazgatóságából az épí-
tési és üzemeltetési feladatok operatív szerveként. A nemzeti vállalatok feletti főfelügyeletet a 
KPM IX. Gazdasági Vasúti Főosztály hatáskörébe utalták.  

Az államosítás után nekiláttak a vonalak szabványosításának. A szabványos nyomtávot 760 

mm-ben határozták meg. Ezek fenntartását a növekvő szállítási igények, és a mezőgazdaság 
fokozatos fejlesztése indokolta. 

Sok vasút azonban kihasználatlanul maradt, meg sem indult rajtuk a forgalom. 

A megalakuló hét Gazdasági Vasutak Nemzeti Vállalat (GVNV) részére átadták tehát azokat a 
vasutakat is, amelyek ilyen módon kerültek állami tulajdonba.  

1949-ben kezdődött a Gazdasági Vasutak első ötéves terve. Míg a korábbi hároméves terv 

lényege a korábbi vonalak felújítása, üzemképes állapotba hozása volt, addig az ötéves terv 

célja a vasutak gazdaságos üzemvitelének kialakítása, minél összefüggőbb hálózat kialakítása 
és a vonalak korszerű járműparkkal való ellátása. A tervezésnél nagy figyelmet fordítottak a 
személyforgalomra. A korábbi időszakokban e kisvasutak kifejezetten a nagybirtokokat szol-

gálták ki, ezért nem-, vagy csak alig volt rajtuk személyszállítás. Létüket azonban éppen an-

nak köszönhették, hogy a terület, amire vezettek, nem volt megfelelő közlekedési eszközzel 

                                                           
40

 Ismét csak jelezni szeretnénk, hogy a fellelt adatokban nagyon sokszor ellentmondások vannak a pályahossza-

kat illetően. 
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ellátva. Adta magát a gondolat, hogy ahol erre igény van, kezdődjön meg a rendszeres, menet-

rend szerinti személyszállítás. Ilyen igény volt a nagyvasút, a közigazgatási központ elérése, 
iskolába, vagy munkába járás, piacozás, kórház, vagy orvos felkeresése stb. 

Nem szabad elfeledkezni arról a „nemzeti ügynek” számító törekvésről sem, ami a korábban 
elzárt tanyák, majorok kulturális felzárkóztatását, vagy legalábbis az elmaradottság lehetősé-
gekhez mért csökkentését tűzte ki célul, éppen a gazdasági vasutak révén. Ez az a terület, ahol 
a Gazdasági Vasutak soha nem feledhető érdemeket szereztek. 

1949-ben kaptak a GVNV-k tíz új gyártású, 106. szerkezetszámú gőzmozdonyt a MÁV Gép-

gyárból.   

De nem csak mozdonyokra volt szükség!  

Nem volt menetrend, jegy, szabványok, forgalmi és jelzési utasítás, megállóhely tábla, néha 
még mozdonyszín sem. Sőt, nem volt megfelelő oktatásban részesített, gyakorlott vasutasság 

sem. Bizony, sok szervezésbe, tanulásba és fejlesztésbe 
telt, mire egy-egy kisvasút zökkenőmentes teheráru és 
személyforgalma megindulhatott! 

Márpedig ezekre nagy igény volt!  

A mezőgazdaság felfuttatása, a föld és házhelyosztások, 
mind-mind fuvart teremtettek az őszi betakarítástól 
kezdve a TÜZÉP telepek építőanyaggal és tüzelővel való 
ellátásán át a paraszti sorból, ingázással, gyári munkával 
„kitörőkön” át az iskolás gyerekekig… 

 

MÁVAG 106. sorozatú mozdony41
 

 

 

MÁV-GV. 394. sorozatú gőzmozdonyok42
 

Dátum 
Üzemel Műhelyben 

Fűtőházi 
javítás 

Letétben, 
vagy 

 javítatlanul 
Összesen MÁV GV 

(db) 

1960.09.30. 18  2  2   22    

1960.11.30. 13  3  3  3  22    

1961.10.30. 13  2  4  1  20    

1961.12.31. 6  1  2  11  20    

1962.01.31. 6  1  1  12  20    

1962.03.31. 5   1  13  19  4  15  

1962.04.30. 5  1  2  8  16  2  14  

1962.08.31. 5  1  1  7  14    

1962.09.30. 5  2  1  6  14  1  13  

1963.01.31. 2   2  8  12 2  10  

                                                           
41

 A MÁVAG e típust nagy számban építette, 106. és 107. gyári szerkezetszámú, keskeny, 760 mm nyomközű 
mozdonyokként, ezért a MÁV, mint a Gazdasági Vasutak Igazgatósága és egyes ipari, bányászati, mezőgazdasá-
gi, 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 rendel-

te.  
42

 Felek Ferenc szíves közlése. 
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1963.06.30. 3   1  5  9  1 8  

1964.07.31. 3   1   4   4  

1964.09.15. 2  1 1   4   4  

1965.03.01. 2  1  1  4   4  

1965.04.30. 4     4   4  

1965.08.31. 2   1  1  4  4  

1965.09.30. 1   1  2  4   4  

1966.01.31. 1    1  2   2  

1966.06.01.    1  1   1  

1966.08.31.    1  1   1  

 

„ Budapest, 1949. július 9  

BEBRITS LAJOS
43

 MINISZTER FIGYELŐLAPJA A GAZDASÁGI VASUTAKRÓL  

Üzemgazdasági osztály, Papp.  

Szemlét tartottunk a IX. fő44
 vezérkarával és MÁV képviselők bevonásával egyes gaz-

dasági kisvasutaknál. Az általános benyomás az volt, hogy a kisvasutak épülnek, fejlődnek és 
mindinkább jelentős részt fognak kapni szállítások végzésénél.  

Megállapíthattuk azt is, hogy mindent el kell követni a kisvasutak még erőteljesebb kifejleszté-
sére azért, hogy még nagyobb feladatokat vállalhassanak a szállítások körül.  

Láttunk bajokat is, amelyeket röviden az alábbiakban sorolok fel:  

1. A kisvasutak szállítását drágának mondja a közönség és különösen az építési anyagok díjté-
teleire vonatkoztatja ezt.  

2. A kisvasutak a személyszállításnál nem bírnak pontos menetrenddel és vannak esetek, ami-

kor csatlakozást mulasztanak el a MÁV állomásokon.  

3. Ha a motoros vontatók általában rendben vannak, nem áll ugyanez a gőzmozdonyokra, 
amelyek piszkosak, gondozatlanok.  

4. A kisvasutak üzemi telepein nagyobb rendet kell biztosítani, szemetet elvinni belőle.  

5. A széles- és keskeny vágány ok az átrakó helyeken túl messze fekszenek egymástól és az 
átrakás ennek következtében gerinctörő munka. Közelebb kell hozni ezeket egymáshoz.  

6. A rendes megállóhelyeket, vagy állomásokat valami jelzés félével kell ellátni, esetleg az 
állomás nevét kitenni egy táblára, mert ez még nincs.  

7. Az Út- és Vasútépítő NV, mely a kisvasutak karbantartását és építését végzi, nem tart fe-

gyelmet a munkások között. Egész botrányos fegyelmezetlenségnek és naplopásnak lehettünk 
tanúi. Ezért a naplopásért azonban a gazdasági kisvasút fizet.  

                                                           
43

 Bebrits Lajos (Teregova, Krassó-Szörény vármegye, 1891. december 14. – Budapest, 1963. augusztus 9.) 

magyar kommunista politikus, miniszter. 1910-től a MÁV-nál forgalmi tiszt volt. 1923 és 1932 között az Ameri-
kai Egyesült Államokban dolgozott a kommunista párt magyar szekciójának vezetőjeként. 1932-től 1945-ig a 

Szovjetunióban élt. 1937-ig vasutasként dolgozott, később az Igaz szó szerkesztője lett és a szovjet rádió magyar 
nyelvű adásainál segédkezett. 1938-ban trockista összeesküvés, diverzió és kémkedés vádjával letartóztatták. 21 
hónapot töltött Sztálin börtöneiben, 1939 őszi bírósági tárgyalásán az ügyész felmentését kérte, és így szabadon 
bocsátották. 1945 és 1949 között kezdetben minisztériumi osztályvezető, később közlekedés- és postaügyi állam-

titkár, majd 1949. február 18-tól 1956. október 29-ig közlekedésügyi, illetve közlekedés- és postaügyi miniszter 
volt. 1945 és 1956 között nemzetgyűlési illetve országgyűlési képviselő. 
44

 A KPM IX. Gazdasági Vasúti Főosztálya 
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8. A MÁV és a gazdasági kisvasutak között egyáltalán nincs koordinált munka. Nincsen meg 
az a viszony, amit feltétlenül szükségesnek tartok. így:  

a) a MÁV pályafenntartási munkát nem önköltségi alapon végez, óriási ára van a MÁV által 
végzett munkának; 

b) ugyanez áll a járművek javítására is. Annyira drága a MÁV, hogy a gazdasági kisvasutak 
nem merik a mozdonyaikat a MÁV-val javíttatni. Magánfelek egy negyedéért, feléért végzik el 
ugyanezt a munkát. Itt szó sincs arról, hogy a MÁV betartaná a rendeletet önköltségi alapon 
álló segítő munkával.  

c) Nincsen koordináció az áruszállítást illetően sem, de a legkisebb sem. Még mindig nincs 

megírva a szabályzat sem arról, hogy egymásnak hogyan adják át az árukat. A koordináció 
teljes hiánya természetesen megint csak azzal jár együtt, hogy drága a kisvasúti szállítás.  

9. Úgy látom, hogy túl sok a Nemzeti Vállalat a kisvasutaknál. Nem kell hét nemzeti vállalat. 
Itt kénytelen vagyok emlékeztetni arra, hogy annak idején 12 nemzeti vállalatot akartak csi-

nálni, én szorítottam le hétre, de megmondottam, hogy azt a hetet sem kell feltétlen megcsi-

nálni. De megcsinálták. Úgy látom, három vagy négy teljesen elég. És le kell csökkenteni a 
kisvasúti nemzeti vállalatok számát.  

Mit kell csinálni a hibák kiküszöbölésére? A következőkben sorolnám fel a szükséges teendő-
ket:  

1. Általában dolgozni akaró embereket láthattunk a kisvasutak körül és ha megfelelő útmuta-

tást kapnak a zártabb, fegyelmezettebb tevékenységre, akkor a hibák jórésze azonnal eltűnik. 
Egy rendeletet tartok szükségesnek, amely a járművek, mozdonyok, kocsik, telepek, valamint 
állomáshelyek fokozottabb tisztántartására hívnak fel, és megmondják gyakorlatilag, konkré-
tan, mit kell tenni ennek érdekében.  

2. A MÁV és a IX. fő közelebb hozására és főleg a MÁV által teremtett, a koordináció hiányá-
ból származó anomáliák megszüntetésére egy közös értekezletet. Időpontnak ajánlom keddet, 
12-ét, a MÁV igazgatósági összgyűlés után, amelyen a következők vennének részt:  

a) Karádi min. osztályfőnök,  

b) Papp, az üzemgazdasági főosztálytól,  

c) IX. fő Szanyi, a helyettese és Kadocsa úr, eljöhet oda a vontatási vezető is a IX, főből,  

d) 1. fő Csanádi úr és azonkívül a forgalomtól Oláh, a kereskedelemtől Vermessy, a pálya-

fenntartástól Lőrincz, a gépészettől Tölgyes és a pénzügytől Csala.  

Emellett ott lehetne a vidéki 6 MÁV igazgató. Napirend volna a koordináció részletes megbe-

szélése és erre vonatkozólag határozathozatal, amely után 24 órára kimegy a rendelet. A na-

pirendre rá kell tenni a MÁV és a kisvasutak közötti kereskedelmi szolgálati megegyezést is, 
amely az Üzletszabályzat kiegészítéseként kell, hogy szolgáljon a közös szállítások rendszeres 
lebonyolítására.  

3. Szanyiékkal le kell ülni és azonnal újból feltérképezni az országot és az új kisebb számú 
nemzeti vállalatok határait megvonni és eszerint intézkedni.  
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A figyelőlap egyidejűleg megy Karádi min. oszt. főnök úrnak, Üzemgazdaság Papp úrnak és 
IX. fő Szanyinak. Az I. fő Csanádit külön értesíttetni,  

Bebrits” 

 

1950-ben a hét GVNV összevonás után négyre csökkent, illetve létrehoztak egy ötödik, javító, 

karbantartó nemzeti vállalatot is. 

 Békéscsabai Gazdasági Vasutak NV (ide sorolták a korábbi gyulai és mezőhegyesi 
vasutakat). 

 Győri Gazdasági Vasutak NV (1953-tól Északnyugat-Magyarországi Gazdasági 
Vasutak. Ebbe kerültek a korábbi győri és a székesfehérvári vasutak.))  

 Kaposvári Gazdasági Vasutak NV (Változatlan maradt.) 
 Szolnoki Gazdasági Vasutak NV (A szolnoki és szerencsi vasutak összevonásából.) 
 Gazdasági Vasutak Javítóműhely NV, Budapest (Új alapítás.)45

 

A vasúti társaságok további 5-15 vonalfőnökségre tagozódtak hálózatuk kiterjedésétől függő-
en. Néhány vonalat megszüntettek, ezek olyanok voltak, melyek nem váltották be a hozzájuk 
fűzött reményeket. 

 

„ A Népgazdasági Tanács46
 szükségesnek tartja a Gazdasági Vasutak üzemben tartása 

céljából megalakult hét nemzeti vállalatnak (győri, székesfehérvári, kaposvári, szolnoki, sze-

rencsi, gyulai, mezőhegyesi) az alábbi irányelvek szerinti átszervezését.  

1. A jelenleg működő hét nemzeti vállalat száma négyre csökkentendő olyképpen, hogy 1949. 
évi december 31-ével a székesfehérvári és a szerencsi nemzeti vállalatok megszüntetendők és 
egyidejűleg a győri, illetőleg a szolnoki nemzeti vállalatba olvadnak be, minden meglevő ingó 
és ingatlan vagyonukkal, valamint feladatkörükkel együtt. A beolvasztást 1949. december hó 
31-én jelentkező zárómérleg adatok, valamint a vagyonstátus alapján kell végrehajtani.  

2. 1949. december hó 31-ével a fenti szempontok figyelembevétele mellett megszüntetendő a 
Mezőhegyesi és a Gyulai Gazdasági Vasúti NV is, és ezeknek összeolvasztását békéscsabai 
székhellyel kell a kialakuló zárómérleg és vagyonstátus alapján megszervezni. A vállalat elne-

vezése: Békéscsabai Gazdasági Vasutak NV.  

3. A Közlekedés- és Postaügyi Minisztérium IX. (Gazdasági Vasúti) főosztálya közvetlen fenn-

hatósága alatt működő gazdasági vasutak javító részlegéből 1950. január 1-től Gazdasági 
Vasutak Javítóműhely NV szervezendő, amelynek feladatköre az egész ország területére kiter-

                                                           
45

 A Közlekedés- és Postaügyi Minisztérium IX. (Gazdasági Vasúti) főosztálya közvetlen fennhatósága alatt 
működő gazdasági vasutak javító részlegéből 1950. január 1-től Gazdasági Vasutak Javítóműhely NV, amelynek 

feladatköre az egész ország területére kiterjedően a gazdasági vasutak gördülőanyagának, valamint felépítményi 
anyagának javítása és karbantartása. 
46

 Népgazdasági Tanács: 1949 júniusa és 1952 novembere között a legfelsőbb gazdasági szerv volt Magyaror-

szágon. Az 1949. június 11-én feloszlott Gazdasági Főtanács jogkörét vette át. Feladata lett a gazdasági fejlesz-

tés és tervezés irányelveinek meghatározása, a gazdasági vezető szervek működésének összehangolása és a gaz-

dasági centralizáció megvalósítása. Miniszteri rangú elnökét és a testület tagjait a köztársasági elnök, majd a 

Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa nevezte ki. Az 1952. november 24-én megszűnt, a feladatkörét 1952. 
december 1-jén a Minisztertanács vette át. 
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jedően a gazdasági vasutak gördülőanyagának, valamint felépítményi anyagának javítása és 
karbantartása.  

Az előadottaknak megfelelően a Népgazdasági Tanács a 299/1949. MT határozattal47
 átruhá-

zott hatáskörben az alábbi nemzeti vállalatok alapítását határozza meg. 

1. A vállalat cége: Békéscsabai Gazdasági Vasutak NV. Székhelye: Békéscsaba.  

Tárgya: a területéhez tartozó gazdasági vasutak üzemvitele, fenntartása és kezelése. Tartama: 
határozatlan idő.  

Illetékes miniszter: a közlekedés- és postaügyi miniszter.  

2. A vállalat cége: Gazdasági Vasutak Javítóműhelye NV. Székhelye: Budapest.  

Tárgya: A gazdasági vasúti nemzeti vállalatok gördülőanyag javítási és újjáépítési munkála-

tainak elvégzése, továbbá mozgó részlege útján e vasutak időszakos helyszíni megvizsgálásá-
nak és javításának ellátása és az ezekhez szükséges alkatrészek előállítása.  

Tartama: határozatlan idő.  

Illetékes miniszter: a közlekedés- és postaügyi miniszter.  

II. 

Indoklás: 

Az elmúlt időszak tapasztalatai szerint a jelenlegi keretek között a hét nemzeti vállalat a reá-
bízott feladatkört a túlzott decentralizáló és az ügymenet elaprózódottsága miatt biztosítani 
nem tudta. A nemzeti vállalatok négy-négyfőnyi adminisztratív személyzete a reá háruló mun-

ka végrehajtásánál súlyos nehézségekkel küzdött, – ezért a vállalatok megerősítése vált szük-

ségessé. Ez a megerősítés részben a Közlekedés és Postaügyi Minisztérium IX. főosztálya 
ügykörének decentralizálásával, részben a megszűnő nemzeti vállalatoknál felszabaduló mun-

kaerők segítségével biztosítható.  

A hét nemzeti vállalatot területi tagolás, forgalom és pályahossz figyelembevételével négy 
vállalatra kell csökkenteni, illetőleg összevonni. A Budapesten levő javító részlegből a buda-

pesti székhellyel kell egy ötödik vállalatot felállítani, amelynek feladatkörébe tartozna az or-

szág egész területén feltalálható és a gazdasági vasutak gördülőanyagának, valamint pálya-

vas-anyagának helyreállítása és javítása. Ez a nagy mennyiségű anyag, valamint az erre for-

dítandó helyreállítási költségszükséglet indokolta teszi egy önálló műhely létesítését. Ehhez 
járul még az a körülmény, hogy a javítóműhely jelenlegi helyzetében nem vállalati, hanem 
kamerális számvitellel és adminisztrációval dolgozik, ezért nem felel meg a korszerű követel-

ményeknek, nehézkes, áttekinthetetlen és önköltsége nem állapítható meg.  

Követelmény az is, hogy olyan személyzet és vállalatvezetőséget kell (vállalatonként kb. 10 fő) 
egy-egy vállalat élére állítani, amely önállóan és operatíve oldja meg a vállalatvezetést és 
általában a vállalati funkciókat, tehát cselekvőképes és felelősségteljes pénzügyi vállalati és 
tervgazdálkodást tud kifejteni. Ezt a munkát a vállalatok kis létszáma miatt mindeddig nagy-
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 Ilyen határozat nem létezik! 
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részt a minisztérium IX. főosztálya volt kénytelen ellátni, ami a vállalatok önállóságát és cse-

lekvőképességét befolyásolta.  

A vállalatok jelenlegi pénzügyi helyzete nem kielégítő, sőt üzemgazdasági és könyvelési szem-

pontból sem felelnek meg az előírt követelményeknek, Az összevonást, 

illetve átszervezést az is indokolja, hogy így a fennálló nehézségek megszüntethetők lesznek és 
a vállalatok önállósága, jövedelmezősége és önköltségcsökkentése teljes mértékben megold-

ható lesz.  

Bebrits Lajos s. k.” 

 

A gazdasági vasutak üzemfőnökségein nem volt személyválogatás, a családias hangulatú csa-

patokban sokan találtak munkát – keresetet – menedéket, például „B” listázott vasutasok, de 

mások is, akik esetleg máshol nem számítottak teljesen megbízhatónak… 

Az ötvenes évek eleje újabb vonalhosszabbításokat, illetve új vonalak építését hozta: ezeknek 
propaganda értéke is kihasználásra került, a szalagokat nem egyszer maga, Bebrits Lajos, a 

közlekedésügyi tárca minisztere vágta át.48
 

Az utazási kultúra szintjének emelése érdekében az '50-es évek elején, a kisvasutakon megje-

lentek a kályhafűtéses, villanyvilágításos, négyten-

gelyes Bak sorozatú személykocsik, amik a kor 

kívánalmainak a messzemenőkig eleget tettek. 

 

C-50 mozdony a sajószentpéteri 
iparvasúton49

 

  

1952-ben kezdődött a kisvasutak három „ikoni-

kus” járművéből kettőnek, a MÁV Északi Járműjavító által gyártott C50-es motormozdonynak 

és a MÁV Debreceni Járműjavító által gyártott GV személykocsiknak a gyártása.  

Az 50 lóerős, C-50 típusú mozdonyok, amik síkpályára optimális feltételekkel rendelkeznek, 
és évtizedekre megoldották a gazdasági vasutak mozdonygondjait. A mai napig számos kes-

keny nyomközű vasúton közlekednek. 

  

Bak személykocsi50
 

 

                                                           
48

 Látszik, hogy a politikusok ilyen jellegű közszereplése minden társadalmi rendszerre igencsak jellemző! 
49

 Várady József: Tiszáninnen református templomai 
50

 kisvasút.hu (Szilvásvárad) 
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A harmadik ikon az „R lóré” volt, de a hazai közforgalmú kisvasutak legnagyobb darabszámú 
járművének (volt év, hogy négy és fél ezer volt az 
állag) eredete még az Osztrák – Magyar 

Monarchiába nyúlik vissza.  

 

R-lóré, fékes kivitel, makett51 
 

Ózdon és Diósgyőrben újra indult a kisvasúti sínek 
hengerlése, az 1951-től épült pályákon már, terhe-

léstől függően, már csak ezek a 10, 14 és 18 kg/m 

fajlagos tömegű acélsínek kerültek alkalmazásra. 

A gazdasági vasutak fejlődése az 1950-es években sem volt zökkenőmentes. A túlzásba vitt 
iparosítás miatt a mezőgazdaság nem fejlődött megfelelő mértékben. Ennek az lett a követ-

kezménye, hogy megcsappant a szállítani való. A mezőgazdaság azonban a gazdasági vasutak 
teljesítőképességét csak kis mértékben kötötte le, az iparosításhoz szükséges anyagok azon-

ban mindent felülmúlóan növekedtek. 

A GV újból talpra állt, szabad kapacitását immár a bányászat (kő, szén, kavics, ásvány, érc…) 
és az ipar kötötte le. Épültek az új városok, Kazincbarcika, Várpalota, Oroszlány, Tatabánya, 
Komló, Sztálinváros… ahol e vasutak segítségével egész városrészek, ipari, bányászati léte-

sítmények épültek fel, illetve termeltek. 

Időközben a mezőgazdaság is megerősödött. A gazdasági vasutak teljesítménye majd 1959-re 

eléri az évi 2 millió 500 ezer tonnát, személyforgalomban pedig a 4 millió utast. 

1953-ban újabb bányavasutak átvételével is szaporodott az állag: ekkor lett GV tulaj-

don a napjainkban is működő szobi kisvasút.52
 

A lassan készülő – épülő C50-es mozdonyok számának növelése céljából 13 különféle régi 
mozdonyt építettek át C50 mozdonnyá, ez a sorozat lett később az aszimmetrikus kiviteléről 
könnyen felismerhető GV 4500 - 4512 mozdonycsoport. Szintén ekkor állt forgalomba az 
NDK-ból származó 5 darab Ns3 típusú L60-as dízelmozdony GV 401 - 405 pályaszámon. 

 

Ns-3f, (L-60) mozdony
53

 

 

Közben tovább folytatódott az alulteljesítő-

ráfizetéses vonalak megszűntetése.  

                                                           
51

 Posch modell 
52

 Felek Ferenc: Gazdasági vasutak. Születéstől a MÁV-ig 1947-1960. 1. rész és a MÁV-tól a végzetig. 1960-tól 
napjainkig. 2. rész című munkája alapján. 
53

 A mozdonyokat a GV-k számára 1953-ban gyártotta az akkori kelet-német LOWA gyár, összesen 5 darabot, 
760 mm nyomtávolsággal. (Vereinigung Volkseigener Betriebe des Lokomotiv- und Waggonbaus (magyarul: 

Mozdony és Vagongyártó Egyesített Népi Vállalatok) nevű cégcsoporthoz tartozó VEB Lokomotivbau „Karl 
Marx“ (magyarul: Karl Marx Mozdonygyár Népi Vállalat) nevű, babelsbergi székhelyű vállalat gyártotta Ns3f 
típusjellel. Volt Orenstein & Koppel gyár, a gőzmozdonyainak egyes típusai Sajószentpéteren is működtek! 
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Folyamatos volt ekkoriban a kisvasutak között a mozdonyok és kocsik cseréje is, ezt a még 
mindig kevés mozdony, illetve az egyes vonalak kampányjellegű forgalma indokolta. 

Az 1954. V. 1.-től érvényes GV Forgalmi és Jelzési Utasítás alapján 27 kisvasút 43 vonalán 
volt menetrendszerű forgalom. 

1954. december 31-étől a közlekedési és postaügyi miniszter megszüntette a négy gaz-

dasági vasúti vállalatot. 1955. január 1-jétől a KPM I. Vasúti Főosztály alá rendelve megala-

kult a Gazdasági Vasutak Igazgatósága, ami nyolc vonalfőnökségre, és 40 - 45 üzemfőnök-

ségre tagozódott. Ez a központosítás újabb lendületet és fejlesztéseket hozott.  

1956-tól a gyulai és kisújszállási műhelyek megkezdték a 10 tonna raksúlyú, fedett és 
nyitott (kézifékkel, vagy a nélkül), valamint pőre (fék nélkül) kocsik gyártását, a MÁV műhe-

lyekből folyamatosan érkező dízelmozdonyok és személykocsik mellett. A motormozdonyok 
gyártásában – a GV 3785 üzembe helyezésével – szünet állt be. 

1958-tól indult a GV 5701-5738 pályaszám csoportú, futóművében áttervezett motormozdo-

nyok gyártása.  

Ez évtől a MÁV kisvasútjairól is megkezdődött a személy, pakli (csomag) és teherkocsik fo-

lyamatos átadása a gazdasági vasutaknak. Persze itt már, a mondjuk például a Sárospatakon, 
vagy Szegeden feleslegessé vált, elavult, még az eredeti tulajdonosok által beszerzett jármű-
vekre kell gondolni, de több, életét még a fővárosban villamosként kezdő jármű is esetleg a 

„puszták” sínpárjaira került… 

1959-ben kezdődött a MÁV Székesfehérvári Járműjavítóban az utolsó új fejlesztésű teherkocsi 

család, a GV Uba 500xx (fékes) és 510xx (fékezetlen) önürítős nyitott kocsik gyártása. Ugya-

nezen évben adta át ÁG kezelésbe a GV az utolsó előtti 600 mm-es nyomtávolságú vonalát, a 
Csorvási GV-t. 

 

Ubn kocsi fékállással54
 

 

A gazdasági vasutak fejlődtek, forgalmuk is növe-

kedett egészen az 1950-es évek végéig, amikor a 
tehergépkocsik versenye aztán már éreztette hatá-

sát. A gazdasági vasutak több vonalának üzeme ráfizetéses volt, a tarifát – amely jóval a gép-

kocsik díjszabása alatt volt – nem akarták emelni. A Gazdasági Vasutak Igazgatóságát meg-

szüntették, a vonalakat a területileg illetékes MÁV igazgatóságoknak adták át, egyidejűleg a 
hálózat nagy részének felszedését határozták el azzal, hogy a forgalmat a közútra terelik. En-

nek következtében a teljesítés még erősebben csökkent. 

A Gazdasági Vasutak teljesítménye 1959-re elérte az évi 2 millió 500 ezer tonnát, személy-

forgalomban pedig a 4 millió utast. 

 

Itt jön aztán az „első csapás” a kisvasutakra! 
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 Felek Ferenc: Gazdasági Vasutak – Születéstől a MÁV-ig, 1947-1960 - 1.rész 
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1960 áprilisában döntöttek úgy a Közlekedési és Postaügyi Minisztériumban – az élén 
Dr. Csanádi György55

 állt, – hogy az addig tökéletesen funkcionáló, folyamatosan fejlesztő, 
önálló és önfenntartó Gazdasági Vasutak Igazgatóságát megszünteti, az akkor még 44 vonalat 
a MÁV-nak adja át üzemeltetésre. 

A GVI hálózat ekkor 1 115 kilométeres építési és 1 223 kilométer üzemi vágányhosszt tett ki, 
és az előzőekben jelzett évben 50,2 millió utaskilométer személyforgalmat, továbbá 25,4 mil-
lió árutonna-kilométer forgalmat produkált. A kisvasutakat a területileg illetékes vasút-
igazgatóságok között osztották el: 

 

Vasút  
igazgatóság 

Üzemfőnökségek 

 száma 

(db) 

Vonalhossz 

(km) 

Budapesti 13 235 

Miskolci 3 54 

Debreceni 5 109 

Szegedi 7 344 

Pécsi 11 382 

Szombathelyi 5 99 

Összesen 44 1 223 

 

A MÁV-nak a GV Üzemfőnökségek működés, ügyes-bajos dolgai, – a nagyvasúti fővo-

nalak, mellékvonalak és a „nagy” kisvasutak mellett – csak sokadrangú probléma volt. Rá-
adásul a saját modernizálásuk, a dízelesítés küszöbén tulajdonképpen se ereje, se kedve nem 

volt érdemben foglalkozni velük.  

Az üzemvitelt, az üzemfőnökségi rendszer meghagyásával a vasúti igazgatóságok irányították. 
Ezzel megkezdődött a gazdasági vasutak lassú elsorvasztása. 

Járműbeszerzésük megszűnt, az utolsó C50-es motormozdony, a GV 5737-es pályaszámú gép, 

1960. március 9-én állt munkába, de már Sárospatakon.  

A pályák sínjeinek, váltóinak cseréje néhány éven belül gyakorlatilag megszűnt, a pályafenn-

tartás szórvány aljcserére, a már forgalomveszélyes pályahibák kijavítására, bozótirtásra és 
hólapátolásra szorítkozott. 

Az 1960-as évek elején jó néhány, csak sürgős fejlesztéssel fenntartható, vagy csak 
kampányjelleggel működő vonalat a MÁV megszüntetett. 

Megindul a keskeny nyomközű vasutak egy részének felszámolásának folyamata, a gazdaság-

talan voltuk miatt. (Békéscsaba – Békés, Kecskemét – Kiskunmajsa, Békés – Vésztő közötti 
vonalak és mások is)  

Elérkezünk aztán 1968-hoz, és a „második csapás” is bekövetkezik! 

Csanádi György közlekedési minisztersége alatt, 1968-ban a parlament elfogadja a 

„Közlekedéspolitikai koncepció” nevet viselő törvényt, amely kimondja többek között, hogy a 
gazdaságtalan vasutak forgalmát be kell szüntetni, a pályákat fel kell szedni.  

                                                           
55

 Csanádi György (Laibach, 1905. július 28. – Budapest, 1974. április 27.) Kossuth- és állami díjas közlekedés-

politikus, vasútépítő mérnök, közlekedésmérnök, közgazdász, egyetemi tanár, a műszaki tudományok doktora, a 
Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja. 1956-ban, majd 1963-tól 1974-ig Magyarország közlekedésügyi 
minisztere volt. 
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„Jelenleg az ország 9 300 km-es vasúthálózatának mintegy 20 %-án a forgalom igen 
csekély; a személyszállításban 30 %-a, az áruszállításban pedig mindössze 1,2 %-a az össztel-

jesítményeknek. Ennek a mintegy 2 000 km mellékvonalnak kb. a fele keskeny nyomközű vonal 
és ebből 700 km gazdasági vasút. Korszerűsítésük a jól kihasznált, nagy forgalmú vonalak 
mellett korlátozott anyagi lehetőségek következtében háttérbe szorult, pálya- és üzemi beren-

dezéseik elavultak. A kis teherbírású, 60 évnél idősebb vágányzaton a biztonságos forgalom 
csak kis sebességgel tartható fenn, a nagy raksúlyú teherkocsik nem használhatók ki, a jelen-

legi korszerű mozdonyok nem közlekedhetnek. A kis forgalom következtében e vonalak üze-

meltetése gazdaságtalan, ezeken az önköltség egyes viszonylatokban a hálózati átlag tíz-

hússzorosát is eléri. A vasúthálózat állomásainak közel a felén – mintegy 500 állomáson – az 

áruforgalom nem éri el napi átlagban a 3 vasúti teherkocsit… Az elhasznált, technikailag 
elavult vasúti vonalak és állomások felújítása 10 – 15 éven belül feltétlenül esedékes. A kis-

forgalmú vonalakon és állomásokon a berendezések korszerű felújítása nagyon költséges és – 

kellő kihasználhatóság hiányában – gazdaságtalan, felújítása további 30 – 50 évre állandósí-
taná a jelenlegi helyzetet. Ezért ezeket a vonalakat, illetőleg állomásokat megszüntetve, for-

galmukat az igényekhez jobban alkalmazkodó közúti közlekedésre célszerű átterelni. Meg-

szüntetésüket az is indokolja, hogy a kisforgalmú vasútvonalak által kiszolgált területeken a 
közúti hálózat kiépítése, illetve korszerűsítése a fejlődő mezőgazdaság és ipar, valamint a 
lakosság egyéni közlekedési igényei miatt egyébként is szükséges. A megszüntetett kisforgalmú 
vonalak felépítménye általában felbontásra kerül, a pályatest és az épületek az esetleges helyi 
igények kielégítésére hasznosíthatók. A gazdasági vasutak esetében célszerűnek mutatkozhat 
egyes vonalak vagy vonalrészek átadása a helyi gazdasági egységeknek, üzemi szállítások 
céljára…” 

 

Ebben az évben egy VATUKI
56

 vizsgálati anyagból tudhatjuk meg, hogy az elkövetkező tíz 
évben a MÁV-nak harminc GV vonalon összesen 318 millió forintot kellene pályafelújításra 
költenie. 

 

Vasút Vonalhossz (km)57 

1955 1960 1965 1966 1967 1968 1969 1970 

Gazdasági 1181 1115 845 801 786 576 493 410 

Erdei 117 123 204 193 158 157 168 188 

Összes 1298 1238 1049 994 944 733 661 598 

 

Amint azt az előzőekből láttuk az 1960-as években megváltozott Magyarország közlekedéspo-

litikája, a vasúttal szemben előtérbe került a közúti fuvarozás.  

A kisvasutak fejlesztésére, karbantartására már nem fordítottak kellő gondot. Az ez idáig 
fennmaradt 1 200 km-es hálózatból 800 km volt erősen avult, rossz állapotban, ezért a pálya-

sebesség is alacsony volt. Az utasokat buszokkal, az árut inkább teherautóval szállították, a 
gyérülő forgalmú vonalakat felszámolták. 
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 Vasúti Tudományos Kutató Intézet 
57

 Halász Tibor: Az áruszállítás fejlődése. Közlekedéstudományi Szemle, 1972 (22. évfolyam, 1-12. szám) 1972 

/ 3. szám 
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Az 1968-as közlekedéspolitikai koncepció gyakorlatilag az egész hálózatra kimondta a halálos 
ítéletet, amit az elkövetkezendő években végre is hajtottak. 

1968-1982 között összesen 634 km normál és 360 km keskeny nyomtávolságú, valamint 672 

km gazdasági vasútvonalat számoltak fel Magyarországon.  

Sajnálatos módon a gazdasági számítások során – arra „felkent” szakértők a politika elvárása 
szerint – igyekeztek előre a vasút gazdaságtalanságát bebizonyítani a közúttal szemben, akár 
valótlan költségek felszámításával is.  

Több bezárt vonal megszűnése előtt kapott jelentős felújítást, így kifejezetten jó műszaki álla-

potban volt, korszerű eszközparkkal (például: Alföldi Kisvasút, Szegedi Kisvasút).  

A vasútmegszüntetések továbbgyűrűző hatásait (telekárak, munkaerőmozgás, termelvény el-

szállítás, lakossági személyszállítás, stb.) nem vették figyelembe! Erre vonatkozóan komoly, 
hiteles, mértékadó „hatástanulmányok” nem készültek! Így aztán az ország számos térsége, 
amelyek egyébként sem a legfejlettebbek voltak, súlyos, sohasem kiheverhető helyzetbe kerül-

te…  

Előfordult, hogy helyi vezetők ideiglenesen, vagy ritkán véglegesen el tudták halasztani egy-

egy vonal bezárását, de ezt jóval inkább politikai érdekek döntötték el, mint gazdaságiak.  

A sajószentpéteri térségben aztán ehhez jött még a bányák kimerülése, illetve a rossz adottsá-
gúak, kényszerű bezárása is! 

 

Az 1968-as közlekedéspolitikai koncepció gyakorlatilag az egész ilyen vasúthálózatra ki-

mondta a halálos ítéletet, amit az elkövetkezendő években végre is hajtottak. 

 

„ Miskolc „felett” észak-nyugati irányban húzódik a Pitypalatty völgy. Szinte szó sze-

rint is érthetjük a meghúzódást, hiszen a Bükk alatti völgy alig néhány kilométer hosszú, hat 
kisebb falu épült lankáira, hegylábaihoz: Sajókápolna, Sajólászlófalva, Kondó, Radostyán, 
Parasznya és Varbó. Itt folyik a Harica és a Nyögő patak.  

A völgy alatt szénmezők fészkelnek. Keskeny rétegű, barna szénmezők, mintegy kapcsolódva a 
péteri aknákhoz. Több tárnában termeltek és termelnek még ma is szenet. A köszöntés ma sem 
hangzik másként errefelé, mint hosszú évtizedeken át: Jó szerencsét!  

Bányászvidék, ahonnan elkészülnek a vájárok, s ahol a csillések és szállítómunkások pályavá-
lasztási gondokkal küzdenek. Mert munka bőven akad ezen a vidéken – csak éppen más jelle-

gű, mint amit eddig végeztek. Kazincbarcika. Berente, Miskolc közel van ide. Ám a megszo-

kottól megválni, elszakadni, mindenképpen nehéz. És a bányászfizetést nehezen keresik meg a 

gyárüzemekben. Ez fő igazság, méghozzá fájdalmas. 

– Megszűnik a kisvasút. A miatt jöttek. Mert ez a kisvasút kötötte össze a völgy közsé-
geit, Sajószentpétertől a Harica-bányáig… Ezután autóbusz biztosítja a forgalmat. 
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A haricai kisvasút ipari érdekeltség volt De ezen utazott dolgára, a piacra igyekvő asszony, az 

iskolába siető gyerek és a rokonhoz, baráthoz látogató család. És a sok - sok bányamunkás is 
siktába és munkából haza.  

Bodnár Ferenc, a lászlófalviak tanácselnöke bízik a cserében. A busz kényelmesebb, mint a 
kisvasút. S a völgyben csupán 40 gyermek jár át egyik faluból a másikba – iskolába…”58

 

 

„… Csordás József vb-elnök mondja:  

– Régen, a harmincas években jól megéltek itt az emberek a földművelésből. Persze, 
aztán elhanyagolták a földeket és a szövetkezetiek kevesen vannak. Hiszen az ipar biztosabb, 
nagyobb jövedelmet adott. Mentek az emberek a bányába… Sokan visszatérnek majd a föld-

höz.  

A parasznyai tanácselnök később terveikről is beszélt. Pulykatenyésztő telep, gomba-

termesztés régi vágatokban, juhászkodás és sok-sok más mód kínálkozik, hogy a Pitypalatty 
völgyi emberek (szavukkal élve), „akik nem szeretnek vándorolni”, megélhetést találjanak 
abban a völgyben, ahol születtek, felnőttek és családot alapítottak.  

A völgy egyrészt szerencsés, ha a természeti lehetőségeit tekintjük, másrészt bajt hoz 
rájuk. Itt van a kis patak, a Nyögő. Csendes, alig folydogáló erecskének tűnik, széleit csipké-
vel cicomázza a téli fagy. A közepén párolog, a bányák vize folyik benne. Aztán tavasszal, ha 
megindulnak a hóvizek, utcákat, falukat áraszt el. A nép – nem véletlenül – Nyögőnek nevezte 
el. Sokat szenvedtek az évszázadok során a két pataktól, a Nyögőtől és a Haricától.  

Mégis, ezek a falvak szépülnek, gyarapodnak. Nem csupán a házak cserélődnek itt ki. 
A régi, roskatag viskók helyébe új, villaszerű házak épülnek, a tv megszokott tárgy itt, a sze-

mélyautó sem ritkaság. Nem csupán ezekről van szó, hiszen vert falú házakban is élnek még 
ezen a vidéken, és ez akkor is anakronizmus, ha tetején tv-antenna feszül. Szép és jó, hogy 
lélekszámban is növekedtek az utóbbi két évtizedben ezek a falvak.  

És a fejlődés összetevőit még bonyolultabb szálakon kell kikutatni…”59
 

 

Végezetül két megmaradt, volt GV vasútról néhány gondolat. 

 

Ma már csak két egykori GV létezik, ezek közül is az egyik számít hivatalosan is Gaz-

dasági Vasútnak.  

A Balatonfenyvesi Gazdasági Vasút a többivel ellentétben jelenleg is létezik, de ma 
már csak egyetlen vonalon van rajta forgalom. Az utolsónak megmaradt három vonalból ket-

tőn már a rendszerváltozás után kezdődött az üzemszünet. A Csisztára vezető vonal újraindí-
tásával az ottani gyógyfürdő, és a Balaton összeköttetése fontos feladata lehetne a vasútnak, 
de egyelőre ez a vonal is a fémtolvajok martaléka. Ezért Balatonfenyves GV-ről már csak So-
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 Észak-Magyarország, 1967. február (23. évfolyam, 27-50. szám)1967-02-26 / 49. szám 
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 Észak-Magyarország, 1967. február (23. évfolyam, 27-50. szám)1967-02-26 / 49. szám 
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mogyszentpálra lehet eljutni kisvonattal. Ez a vonal egyetlen képviselője a korábban egész 
országrészeket, s gyakorlatilag az egész országot átszövő gazdasági vasutaknak.  

Az 1980-as években turisztikai jelentősége egyre nőtt, ahogy egyre többen látogatták a 
csisztapusztai termálfürdőt. 1985-ben gőzvontatású nosztalgiavonatokat indítottak 
Csisztapusztára. 1987-ben az ide vezető szakaszt mintegy 1 km-rel meghosszabbították, hogy 
még közelebb fogadhassa utasait a fürdő. 1990-ben a többi, csak áruszállításra használt kis-

vasúti pályaszakaszt üzemen kívül helyezték, vagy felszedték. 

2002 szeptemberétől a forgalom csak a felújított Balatonfenyves–Somogyszentpál (39b) vona-

lon maradt meg. A többi vonalon a közlekedést a rossz pályaállapotokra hivatkozva felfüg-

gesztették. 

2012 szeptemberétől az üzemeltető a MÁV-START Zrt. lett. 

2013 júniusában érkezett a vasútra a Kecskeméti Kisvasútról az Mk48 2008 pályaszámú dí-
zelmozdony, egy szintén a Kecskeméti Kisvasútról származó felújított, kerékpárszállításra 
alkalmas BDa-w 615-8 személykocsi és egy korábban is itt közlekedő, felújított Baw-g kocsi. 

2014. augusztusban érkezett a vasútra szintén a Kecskeméti Kisvasútról az Mk48 2013 pálya-

számú dízelmozdony. 

2015. márciusban érkezett két Jah teherkocsi alvázára épített nyitott személykocsi középső 
üléssorral, a Nyírvidéki Kisvasútról 

2015 júniusában érkezett a vasútra a Kecskeméti Kisvasútról az Mk48 2022 pályaszámú dí-
zelmozdony. 

2015-ben bevezették a kisvasúton a feltételes megállást (Imremajor, Pálmajor, Somogyszent-

pál felső), azaz a vonatok ettől kezdve csak akkor állnak meg az ilyen besorolású megállóhe-

lyeken, ha van felszálló utas, illetve ha a leszállási szándékot a vonatszemélyzet felé jelezték. 

2019-ben elkezdték a csisztapuszai vonal rehabilitációját, 2021. július 1-jétől újra járnak vo-

natok.
60

 

 

A másik megmaradt vasút a volt Szobi Gazdasági Vasút, amin sokáig tartott az üzem-

szünet, de 2006-ban elkezdték a vonal felújítását, és a jövőben a Nagybörzsönyi Erdei Vasút 
részeként kívánják üzemeltetni. 

A kormány 2008. június 25-i ülésén a kiemelt fejlesztési projektek között nevesítette a Szob-

Nagybörzsöny kisvasút felújításának II. ütemét. Ennek keretében elkészült volna a szobi és a 
nagybörzsönyi szakasz összekötése; a nagybörzsönyi hálózat és a szobi vontatási telep felújí-
tása, valamint új, vagy felújított járművek beszerzésére is lehetőség nyílhatott volna. A fej-

lesztés akkor nem valósult meg. 

2015 májusában kezdődött el a Márianosztra és Nagyirtáspuszta közötti 7 km-es szakasz épí-
tése 1,1 milliárd forintos beruházással, melyből 600 millió forintot európai uniós támogatás,  
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300 millió forintot a Vidékfejlesztési Minisztérium támogatása, a fennmaradó rész az erdőgaz-

daság saját forrása fedezett. A Márianosztra – Nagyirtáspuszta közötti szakaszon mintegy 
kétszáz méter hosszan sérült volt a töltés, ezt helyre kellett állítani; a földműveket megerősí-
tették, megépítették a vízelvezető műtárgyakat, és új kőágyazaton új sínpárt fektettek. A pálya 
műszaki átadása 2015 novemberében volt, a márianosztrai és nagyirtáspusztai kiszolgáló 
épületek 2016 májusára készültek el. Május 21-én indult meg az utasforgalmi próbaüzem az 
új szakaszon, a hivatalos átadására június 2-án-án került sor. 

A korábban felújított Szob – Márianosztra és a Nagyirtás – Nagybörzsöny szakasz önkor-

mányzati tulajdon, a 2016-ban újjáépített középső szakasz az Ipoly Erdő Zrt. tulajdona. 

A két korábbi vonalszakaszt felújító önkormányzatok az évek során kialakították saját mű-
ködtetési formáikat és az egyes szakaszok speciális adottságaihoz igazodó járműparkot, így 
ma Szob–Márianosztra és a Márianosztra–Nagybörzsöny szakasznak külön üzemeltetője van: 
a szobi és márianosztrai önkormányzatok tulajdonában álló Börzsöny Kisvasút NKFt. és a 
Nagybörzsöny, Erdei Kisvasút NKFt. 

Menetrend szerint március 15. és november első hétvégéje között, szabad- és munkaszüneti 
napokon, illetve a nyári időszakban péntektől vasárnapig közlekedik. A teljes vonalon való 
végigutazáshoz egyszer át kell szállni; az utazást a menetrendek összehangolásával segítik.

61
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 „Az emberek változásra vágynak,  

de közben azt is akarják,  

hogy minden maradjon a régi.”1
 

 

A vasút történetének harmadik szakasza 1945-tel indul és a megszűnéséig, másodszori 

elbontásáig tart.  

Ez annál is érdekesebb lesz, mert az idejének jó részében Gazdasági Vasút és a Magyar Ál-

lamvasutak kezelésében is működik majd, vasúti menetrend szerint jár, legalábbis a személy-

forgalomban! A vasút most is lényegében a szénbányászatot szolgálja és a térség lakóinak 
életét segíti a személyközlekedésben. Ekkor már a Borsodi Szénbányászati Tröszt (Miskolc) 

és a Bükkaljai Bányaüzem (Sajószentpéter, majd Kazincbarcika) a vasútvonal igazi használó-
ja. A rendelkezésre álló iratok mind ezt bizonyítják, hiszen az „engedélyes” ezekben a Bor-

sodi Szénbányák, a vonalak hosszabbításánál, új szárnyvonalak építésénél, pályák felújításá-
nál… Egy későbbi táblázatban majd az iratok alapján soroljuk az éppen aktuális tulajdonost 
is. 

Így lesz ez egészen a Berente Központi Szénosztályozó – Kondó (majd Lyukóbánya) függőkö-
télpálya megépítéséig és üzembe állításáig. Ez aztán majd végleg szükségtelenné teszi a bá-
nyavasutat a szénszállításra, ezzel együtt ellehetetlenedik majd a személyközlekedés is… 

Nos, azonban kezdjük az elején! Visszatérünk tehát a bányavasút dolgainak tárgyalá-
sához! 

Az előző fejezetben az 1945 utáni szénbányászati történéseket összefoglaltuk. Az új és nagy-

méretű sajószentpéteri szénbányászat a Sajószentpéter – Kondó – Harica bányavasútra is 

egyre nagyobb feladatokat hárít. 

Hírek arról, hogy a harcok befejezése után a szénellátást leginkább a szovjetek kényszerítették, 
a maguk sajátos érdekei szerint, természetesen nem emberbaráti okokból, hanem a saját csa-

pataik ellátására, szállítására minden vasútra szükségük volt. A vasútnak pedig szén kellett! 

Így a Sajószentpéter – Kondó bányavasút üzembe helyezése is igen hamar megtörtént. 

Mindez annak volt köszönhető, hogy a vasúti pályát a, berendezéseket, a gördülőállományt és 
a mozdonyokat jelentős kár nem érte. Itt maradt az addigi üzemeltető szakszemélyzet is, és ha 
rendelkezésre állt a szükséges anyag, olajak, a mozdonyok kenéséhez, alkatrészek a javítás-

hoz, akkor indulhatott a szállítás.  

A bérek normális kifizetésére, az élelmezésre azonban nem igazán voltak intézkedések és 
megoldások akkor, egyébként is a pengő értéktelenedett, az ország a kifosztottság állapotában 
volt, a szovjetek pedig „hadipénzükkel” rendeztek dolgokat, ami nem volt egy biztos fizető-
eszköz… gyakorlatilag semmit sem ért. 

                                                           
1
 Paulo Coelho 
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Ráadásul, amikor a vasútüzem rendezett folytatását követelték, a korábbi vezetők számtalan-

szor rámutattak a hiányosságokra és a lehetetlen helyzetre, őket ilyenkor „szabotázzsal” vá-
dolták, a régi rendszer kiszolgálójának bélyegezték, horthysták, fasiszták voltak…  

 

„ … A megye meghatározó elektromos ipartelepei Gibárton, Kurittyánban, Barcikán 
és Sátoraljaújhelyen voltak. Ezeket mindenütt katonai segítséggel és felügyelet mellett indítot-

ták újra.  

A Kondó-Sajószentpéteri iparvasút helyreállítása azonnal megtörtént, sőt gondoskodtak a 
munkáslétszám növeléséről is.  

A közlekedés és energiaszolgáltatás mellett kevésbé tűnik fontosnak 1945 elején a három 
gyárközpont: Ózd, Borsodnádasd és Diósgyőr állagfelmérése. Ózdon ekkor pedig 3500 mun-

kás dolgozott, s Borsodnádasdon is 1100 főnél többen vettek részt a termelésben. Borsodná-
dasd részvénytársasági alapon működött, s az összeírás szerint vezetői teljes számban elme-

nekültek a front elől. A diósgyőri állami vas- és acélgyár meg sem jelenik az iparstatisztiká-
ban, jóllehet a megye legjelentősebb ipari koncentrátuma volt. (Azóta a Tanulmányok Diós-

győr történetéhez c. kiadványsorozatban több tanulmány és kötet is részletesen bemutatja a 

háború utáni állapotokat.) A diósgyőri vasgyárban a háború előtt 10 300 munkás dolgozott. 
Az 50%-os károsodást szenvedett gyárban 4 300 munkással indult meg a bányák, a villamos-

vezetékek és az erőmű, majd a közlekedési eszközök és útvonalak helyreállítása. A gyár 1945. 
szeptember 1-től kezdte meg az ún. jóvátételi termelést, amely a megye valamennyi nagy-

üzemét érintette.85 (Miskolcon a drótgyár teljes termelése szovjet elszállításra várt.)..”2
 

 

Amint azt említettük a Bajainé és Tsa Közkereseti Társaság változatlan tulajdonában indult a 
bányavasút (iparvasút) további élete. Mindez 1945 elejétől – a szénbányászat itteni újraindu-

lásától – egészen 1946. július 11-ig, az államosításról talált irat dátumáig érvényes.   

 

„1945. április 20. 

A Hazai Mechanikai Palackgyár Rt. ügyvezető igazgatójának jelentése a Magyar Álta-

lános Kőszénbánya Rt. igazgatóságának a sajószentpéteri gyártelep háborús kárairól, 
valamint a gyártási és nyersanyagbeszerzési problémákról  

Aktajegyzet  

Dr. Hivert Dezső,3 a Hazai Mechanikai Palackgyár Rt. ügyvezető igazgatójának a 
sajószentpéteri gyárban tett látogatásáról. A látogatás ideje: 1945. április 10. és 15. között.  

Nagy nehézségek között megérkeztem Sajószentpéterre, örömömre szolgált, hogy a gyár a 
lefolyt frontesemények alatt aránylag kicsit sérült meg. Nyugodtan mondhatom, hogy a gyár 

                                                           
2
 A Miskolci Kereskedelmi és Iparkamara 125 éve (Miskolc, 2004)G. Jakó Mariann: A Miskolci Kereskedelmi 

és Iparkamara működése és szervezeti felépítése megalakulásától 1948-igAdattár 
3
 A hazai üvegipar egy személyisége. Mint nyugalmazott pénzügyi tanácsos vezette a Hazai Mechanikai Palack-

gyár Rt-t. Iparpolitikai könyvei és szakcikkei is megjelentek. 1947 tavaszán egy zavaros váltóügyben a rendőr-

ség vizsgálódott a gyár ellen. 1948 novemberben aztán le is tartóztatják.  
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vagyona legalább 60 %-ban sértetlen maradt. Árukészletének körülbelül 50 %-a megmaradt, 

az 50 % kitesz kb. 80–100 vagon árut. Ennek jelenlegi értéke cca. 8–10 millió pengőt tehet ki. 
A pontos mennyiségek megállapítására leltározásra utasítottam a telepet. A leltári összeállí-
tások elkészülte után erre vonatkozólag külön teszek jelentést.  

A gépekben, iparvasútban történtek károsodások, az elveszett és megsemmisült gépek száma a 
leltárral kapcsolatban lesz majd megállapítható. Az iparvasút a körülményekhez képest már 
rendbe lett hozva annyira, hogy a szállítások, ha vagont kapunk, megkezdhetők volnának…”4

  

Az államosítás a Bajainé és Tsa Közkereseti Társaságot érintette.   

A vasút további működését, az államosítási folyamat elhúzódása miatt, ugyanerre a társaságra 
és személyzetére hárították át. Mindez még 1948-ban is így volt a talált iratok szerint! 

 

 „ Bajainé és Társa, Kondó Sajószentpéteri Iparvasút sajószentpéteri cég engedélyt 
nyert arra, hogy az általa 1946. évi április hó 1. napjától kiállított számlák és folyószámlavo-

natok után járó illetéket a miskolci állami adóhivatal postatakarékpénztári csekkszámlájára 
pénzben fizethesse be.”5

 

 

A vasút megnevezése ekkor  

Sajószentpéter – Haricavölgyi gőzüzemű,  

760 mm keskenynyomtávú, 

iparvasút 

 

„ Állami tulajdonba vettek több bányavasutat 

A szénbányászat államosításáról szóló törvény alapján az iparügyi miniszter a Bajainé 
és'Társa (Kondó – Sajószentpéter), a Szén – Mész Kisvasút Bt. (Pilisszentiván – Solymár) és a 
Menyhárdt – Engel Közkereseti Társaság (Szuhakálló – Győzőbánya) bányaüzemekhez vezető 
és a bányászati céljait szolgáló iparvasutakat – mivel azok a vonatkozó bányákkal gazdasági 
egységet képeznek – azonnali hatállyal állami tulajdonba vette és az állami kezelésbevételt 
elrendelte. A rendeletnek a bányákhoz kirendelt államosítási miniszteri biztosok a helyszínen 
tesznek eleget, míg a Bajáné (sic) és Társa cég budapesti központjához Egyed Balázs államo-

sítási miniszteri biztost rendelték ki. (MTI)”6
 

 

„ A szénbányák államosításáról szóló törvény alapján a Kondó – Sajószentpéter, a 
Pilísszentiván – Solymár és a Szuhakálló – Győzőbánya bányaüzemekhez vezető és a bányá-

                                                           
4
 Gáspár Ferenc: A munkásság az üzemekért, a termelésért, 1944-1945 (Budapest, 1970)II. A bányák és a gyárak 

helyreállítása a termelés megindítása 
5
 Pénzügyi Közlöny, 19461946-05-01 / 10. szám 

6
 Kis Ujság Kis Ujság, 1946. július (60. évfolyam, 145-170. szám)1946-07-11 / 153. szám 
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szat céljait szolgáló iparvasutakat azonnali hatállyal állami tulajdonba vette és az állami ke-

zelésbevételt elrendelte.”7
 

„ – Állami kezelésbe vett bánya-vasutak. A szénbányák államosításával kapcsolatosan 

az iparügyi miniszter a Kondó – Sajószentpéter, valamint a Szuhakálló –Győzőbánya bánya-

vasutakat azonnali hatállyal állami kezelésbe vétette.”8
 

 

Egy kis helyzetkép, ahogyan a politika a sajtón keresztül motiválta a dolgokat… 

 

„Borsod bányászai a széncsata élén 

(A Szabod Nép kiküldött munkatársától)  

Nógrádi Sándor9
 elvtárs, iparügyi államtitkár, a széntermelés fokozásának érdekében 

meglátogatta a borsodi bányákat. Szén kell, több szén. A diósgyőri MÁVAG munkásai is több 
szenet kérnek. Az ó és újgyár több mint 11.000 dolgozója felhívást intézett a bányászokhoz. A 

föld mélyének robotosai feszítsék meg erejüket, verjék vissza a reakció alattomos támadásait, 
szorítsák össze az öklüket és termeljenek többet, hogy ők is többet dolgozhassanak; napi 3 

ezer vagon
10

 szénre van szüksége az országnak. 

A borsodi bányákban nem mindenütt dolgoztak egyformán. Más körülmények között a nagy. 

állami MÁVAG-bányákban és másként a kis magánvállalatoknál. A nagy bányák közé zava-

rón beékelődött kis magán-bányákat szabotázs, rablógazdálkodás feketézés és rossz vezetés 
jellemezte. 

Ugyanakkor túl sok volt a külszíni munkás. A kis magánbányák külszíni munkásainak létszá-
ma, néhány helyen, az összmunkás létszám 50 százaléka volt, szemben a nagyobb, állami bá-
nyák arányos 28–30 százalékával. A kisebb vállalatoknál tehát a külszíni munkások 18–20 

százaléka leszállhatott volna a bányákba szenet termelni. A lelőhelyeket sem aknázták ki telje-

sen. A rossz irányítás miatt néhol 20–30 vagonnyi szén maradt az elhagyott tárnákban. De a 
feketézés vidáman folyt. Az egyik magánbánya vezetősége a termelt szenet bányafáért cserélte 
el és a bányáját elfeketézte. De most Nógrádi Sándor elvtárs, iparügyi államtitkár és Oszip 

                                                           
7
 Dunántúli Népszava, 1946. július (2. évfolyam, 145-169. szám)1946-07-13 / 155. szám 

8
 Miskolci Hirlap, 1946. július-december (2. évfolyam, 133-283. szám)1946-07-13 / 143. szám 

9
 Nógrádi Sándor (Fülek, 1894. május 14. – Budapest, 1971. január 1.) kommunista politikus, katona, diplomata. 

Eredeti Grünbaum nevét 1918-tól Nógrádira változtatta. 1945. január közepétől Magyarországon Borsod, Nóg-

rád, Heves és Abaúj- Torna-Zemplén vármegyéket átfogó régiótitkárként szervezte a Magyar Kommunista Pár-

tot. 1945 májusában a párt Központi Vezetőségének tagja lett. Beválasztották az Ideiglenes Nemzetgyűlésbe, s 
ettől kezdve 1967-ig folyamatosan részt vett a magyar országgyűlés munkájában. 1945. novembertől 1947. janu-

árig az Iparügyi Minisztérium államtitkára volt. 1947. januártól a KV Propaganda Osztályát vezette, egyúttal 
tagja lett a KV Szervező Bizottságának. 1947. novembertől a Miniszterelnökség politikai államtitkáraként dol-

gozott, decemberben kinevezték az Elhagyott Javak Kormánybiztossága Elnöki Tanácsának elnökévé. 1948. 
decemberben altábornagyi rangban honvédelmi miniszterhelyettessé nevezték ki, és megbízták a Honvédelmi 
Minisztérium akkor megalakított Politikai Főcsoportfőnöksége vezetésével. Köze volt a koholt katonaperek 
megrendezéséhez bírósági ülnökként… 
10

 A vagon, mint tömeg mértékegység 10 tonnát jelent. A vasút korai szakaszaiban az ömlesztett anyagokra 10 

tonna raksúlyú kocsikat fejlesztettek. Az idézett 3 ezer vagon napi országos szénszükséglet 30 000 tonna/nap 

szén mennységet jelentett. Ez akkor évi 10-11 millió tonna széntermelést követelt, ami követelmény majd egyre 
több és több lesz az erőltetett iparfejlesztés miatt… 
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István elvtárs, főispán közös intézkedésére széles jogkörrel megbízott szén ellenőrök és rend-

őrök figyelik éber szemmel a feketézőket és könyörtelenül lecsapnak a társadalom lelketlen 
élősdieire. 

Az államosítás miatt, a magánvállalatok annyit sem törődnek már bányáikkal és munkásaik-

kal, mint azelőtt. Ezekben a bányákban elfogyott a bányafa. robbanóanyag, a bányászok nem 

kapnak élelmet, fizetést, ezért a közeli állami bányákhoz fordulnak segítségért, csak így tud-

nak dolgozni. A királdi MÁK-bánya látja el üzemanyaggal a barcikai erőműtelepet, de mun-

kásai, ugyanúgy, mint a sajószentpéteri Borsodi Kőszénbánya Rt. bányászai, még ma sem 
kapták meg decemberi bérüket, élelmezési illetményeiket és a különböző beszerzési, drágasá-
gé segélyeket. 

Egyes vasúti vonalakon, ahol az iparvasutak magánkézben vannak, a szállításokkal is baj van. 

Mint például a Kondó – Sajószentpéteri Iparvállalat (tulajdonosa dr. Bányai Ernőné,
11

 veze-

tője Szalai Béla)12
 vonalán. Ez a vasút szállítaná több kisebb bánya szenét, de rendszerint 

nem szállítja. A szállítás megtagadásának indokolása csupán átlátszó kifogás, szabotálást 
leplez, éppen ezért múlhatatlanul szükséges és sürgős a magánkézben levő iparvasutak álla-

mosítása is. 

Folyik a széncsata, Az ormos-pusztai bánya, különlegesen nehéz viszonyok között, egy hónap-

pal ezelőtt elérte az 1943-as esztendő termelésének 30, ma pedig 50 százalékát. Ez napi át-

lagban 35 vagón szenet jelent. A Baross-akna bányászai, szintén nehéz körülmények között, 
hőségben dolgozva elérték az 1943-as évi termelés 40 százalékát, naponta átlagosan 27 
vagón szenet. Az alberttelepi bánya egy hónappal ezelőtt az 1943-as esztendő termelésének 
30, ma már 60 százalékát adja, naponta átlagban 48 vagon szenet. Királd elérte az 1943-as 

év termelésének 80, a ,.kis“ Pereces pedig a 100 százalékát, naponta 13–14 vagont. A 

ludnavölgyi telep és a barátvölgyi bánya a megállapított normát kitermelve szintén fölfelé 
halad. A 23 borsodi állami bánya 13 napi átlaga 231 vagon. Alberttelepen és Ludnabányán a 
bányászok vasárnapi rohammunkát vállaltak; a miskolci gyermekmenhelynek termelnek sze-

net. 

Hamvas H. Sándor”13
 

 

Ezekben az időszakokban Nógrádi Sándor iparügyi államtitkár nagyon sokszor megfordult 

Sajószentpéteren is, hogy agitációival az egyre nagyobb széntermelésre rávegye a bányászo-

kat!
14

 Természetesen ezek a beszédek nem nélkülözték a demagógiát, a nép ellenségeinek 

                                                           
11

 Természetesen Bajai Ernőné és nem Bányai… 
12

 Szalai Béla gépészmérnök az alacskai Kandó féle szénbányászat és szénlepárlás, a kondói szénbányászat, 
majd a sajószentpéteri szénbányászat egyik kimagasló személyisége. ,Sajószentpéter szénbányászatában 1945 
után is kimagasló munkát végez.  A Sajó jobb parti bányáinak üzembehelyezését vezeti. A bányák államosítása 
után a Kondó–Sajószentpéter, valamint a Barcika–Herbolya közötti bányavasút üzemvezetője. Az akkori Szén-

bányászati Minisztérium megbízására, szakértőként a kisgyón – balinkai bányavasút forgalmi rendszerének ki-

alakításában is közreműködik. A háború utáni termelési nehézségeket, az anyaghiányt, sokszor a hozzá nem értő 
vezetést, demagóg módon politikai okokra vezették vissza! Számos kiváló korábbi szakembert sikerült így alap-

talanul megbélyegezni, lehetetlenné tenni, sőt nem egyszer perbe fogni és súlyosan megbüntetni! 
13

 Szabad Nép, 1946. január (4. évfolyam, 1-26. szám)1946-01-26 / 22. szám 
14

 Rónaföldi Zoltán: Sajószentpéter szénbányászata 1888-1973 (Magyar Elektronikus Könyvtár) 
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felemlegetését és a korábbi, tanult, képzett vezetők leminősítését… Még szerencsések lehettek 
ezek az emberek, ha nem indítottak ellenük büntető eljárást! Sajnos ez nem volt ritkaság…  

Az államosítás utáni helyzetről egy kép. A könnyebb érthetőség miatt tagoltuk az eredeti szö-
veget. 

„ Magyar Állami Szénbányák Részvénytársaság…15
 

 Telepek, üzemek:  

o Szénbányák:  

Borsodi, nógrádi, dorogi, tatabányai, dunántúli és mecseki 

bánуakerületekben.  

 Villamos művek:  

o Borsodi kerületben  

  Barcika, Kurityán; 

o nógrádi kerületben  

  Salgótarján;  

o dorogi kerületben:  

Dorog, Pilisszentiván, Tokod; 

o tatabányai kerületben  

Tatabánya;  

o dunántúli kerületben  

Várpalota, Brennberg;  

o mecseki kerületben  

Komló, Nagymányok.  

 Ipari üzemek:  

o Borsodi kerületben  

Kondó–Sajószentpéteri Iparvasút;  

o nógrádi kerületben  

Rózsaszentmártoni Lignitnemesítő Telep;  

o dorogi kerületben  

Dorogi Szénlepároló, Dorogi Brikettgyár, Dorogi Karbidgyár;  

                                                           
15

 1946. május 15-én fogadta el az Országgyűlés a szénbányászat államosításáról szóló 1946. évi XIII. törvényt, 
amely állami tulajdonba vette az ország összes szénbányáját, a hozzájuk tartozó villamos erőművekkel, valamint 
egyéb, a bányák kezelésében lévő üzemekkel (pl.: cementgyárak, mészégetők, téglagyárak, stb.) és vagyontár-

gyakkal együtt. A törvény alapján 1946 szeptemberében megalakult a Magyar Állami Szénbányák (MÁSZ), 
majd 1946 novemberében a MÁSZ Rt., állami tulajdonú részvényekkel. Hazánkban 1946. január 1-jével, a kárta-

lanítás ígéretével, állami tulajdonba kerültek a bányák. 
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o tatabányai kerületben  

Tatabányai Brikettgyár, Felsőgallai Szénlepároló, Felsőgallai Karbid-

gyár, Felsőgallai Ferrosziliciumgyár;  

o dunántúli kerületben  

Várpalotai Lignitnemesítő Telep;  

o mecseki kerületben  

Nagymányoki Brikettgyár…”16
 

 

A vasút helyzetének tisztázására a MÁV iratokban és menetrendekben is kutattunk.
17

  

Az 1947. évi, MÁV menetrendi térképén a Sajószent-

péter – Kondó – Harica vasút még nem szerepel és a 

MÁV menetrendben sem. Ekkor is működik természe-

tesen, de még nincs MÁV száma a vonalnak. Ráadásul 
ekkor még mindig a Bajainé és Tsa cég az üzemelte-

tő… 

 

Az iparvasút államosításával kapcsolatban csak 1947 legvégén, de inkább a kihirde-

téskor, 1948-ban került „pont” a mondat végére… 

 

„3.180/1947, szám. 

 Az Országos Államosítási Főmegbízottak a Bajainé és Társa Kondó – Sajószentpéteri 

Iparvasút budapesti bej. cég egyes vagyontárgyait állami tulajdonba vettnek nyilvánítják. 
Jogorvoslat 69 napon belül.”18

 

 

1947-es baleset híre. 

 

„– Halálos szerencsétlenség a szénbányában.  

A kondói szénbánya iparvasútjának mozdonya a lejtős pályán fékhiba következtében 

beleszaladt egy szénnel megrakott kocsisorba. A mozdony felborult és maga alá temette Fonó 

András 52 éves mozdonyvezetőt. Mire a roncsok alól kiszabadították, hatott volt.”19
 

 

                                                           
16

 Gazdasági, pénzügyi és tőzsdei kompasz, 1947-1948/1. kötet, 20. évfolyam Állami intézmények, államosítási 
központok, hivatalok, MÁSZ, NIK, ÁKVESZ, IKART 
17

 A térképek és a menetrendi kivonatok Balla László, Magyar vasúttörténeti dokumentumok honlapjáról szár-

maznak.  
18

 Magyar Közlöny - Hivatalos lap, 1948. január-április (1-95. szám)1948-01-01 / 1. szám 
19

 Friss Ujság, 1947. október (78-104. szám)1947-10-05 / 82. szám 
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„Bányászhalál 

Halálos szerencsétlenség történt a kondói szénbányában. A lejtős pályán fékhiba kö-
vetkeztében az iparvasút mozdonya belerohant egy szénnel megrakott kocsisorba. Fonó And-

rás 52 éves mozdonyvezető meghalt.”20
 

„Halálos szerencsétlenség a kondói bányában  

A kondói szénbánya iparvasútjának mozdonya a lejtős pályán fékhiba következtében 
beleszaladt egy megrakott kocsisorba. A mozdony felborult és maga alá temette Fonó, 51 éves 
mozdonyvezetőt. A roncsok alól holtan emelték ki.”21

 

 

1948-ban találunk aztán olyan nyomot, hogy az iparvasút már ténylegesen a Magyar Állami 
Szénbányák (MÁSZ) tulajdona. Ez után épül meg a fűtőház „mozdonyszín”, Sajószentpéteren. 

 

„Magyar Állami Szénbányák R.T – I. kerületi bányaigazgatósága, Miskolc 

Ügyszám: Kp. 569/1948. 

Kivonatos versenytárgyalási hirdetmény. 

A Magyar Állami Szénbányák R.T. I. borsodi kerületi bányaigazgatósága a 
haricavölgyi iparvasút részére Sajószentpéteren építendő mozdonyszín alább megjelölt, mun-

kálataira 1948. szeptember hó 6-án 10:15 órakor nyilvános versenytárgyalást, tart. Az aján-

latokat legkésőbb e napnak 10 órájáig kell a megrendelő hivatal helyiségében (Miskolc, Vö-
rösmarty u. 18. sz.. 1. em. 3. Építészet) benyújtani, vagy a megrendelőnek postán megküldeni. 

Ugyanezen a helyen lehet a hivatalos órák alatt az ajánlat mintáját és mellékleteit (költségve-

tési űrlap, rajz, pályázati és munkafeltételek) megtekinteni és ívenként 40 fillér térítésért meg-

szerezni. 45.000 forintos értékhatár alatt kisiparosok a nyomtatványokat díjtalanul kapják. 

A versenytárgyalás tárgya; 

I. Föld-, kőművest-, elhelyezőimunka, vasbetonmunka, szigetelőmunka. 

II. Ácsmunka, tetőfedőmunka. 

III. Bádogosmunka. 

IV. Lakatos-, mázoló- és üvegesmunka. 

V. Villanyszerelőmunka. 

Miskolc, 1948. augusztus hó 13. 

Magyar Állami Szénbányák R. T.  

I. kerületi bányaigazgatósága.”22
 

 

                                                           
20

 Szabad Nép, 1947. október (5. évfolyam, 222-248. szám)1947-10-05 / 226. szám 
21

 Népszava, 1947. október (75. évfolyam, 223–249. sz.)1947-10-05 / 227. szám 
22

 Borsod - Gömör Vármegye Hivatalos Lapja, 1948 (47. évfolyam, 1-14. szám)1948-08-15 / 9. szám 
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A korabeli bányász szakszervezet a székházának építésére is igen nagy súlyt helyezett! 
Természetesen a pénz egy részét a bányák dolgozóitól remélte összeszedni… 

 

„Az értelmiség is csatlakozott székházépítésünk támogatásához 

Egyre szélesebb körben terjed, az a dicséretreméltó mozgatom, amit a dorogi kerület bánya-

munkássága kezdeményezett a szakszervezeti székház építkezésének mielőbbi befejezése támo-

gatására. Ennek a célnak a megvalósítása érdekében elsősorban dorogi és nógrádi elvtársa-

ink tették meg kötelességüket. Példájukat követve – amint azt már jelentettük – a többi bánya-

kerületek dolgozói is és sorra csatlakoznak a mozgalomhoz, felajánlva egy műszakra eső ke-

resetüket. 

Meg kell azonban mondanunk, bármennyire nehezünkre esik is, hogy akadnak egyes bányavi-

dékek, egyes üzemek, ahol az akció megszervezése bizony eléggé vontatottan folyik, a felaján-

lott ősszegek egyáltalán nem méltók a bányász öntudathoz. Sőt vannak helyek, ahonnan még 
értesítést sem kaptunk arról, hogy ott az akció megindult-e már és vezetett-e valami ered-

ményre. 

Ez annál meglepőbb számunkra, annál érthetetlenebb, mert ma már úgyszólván napról-napra 

érkeznek be a Központi Titkársághoz a hivatalos értesítésiek, amelyek arról adnak jelentést, 
hogy a dorogi értelmiség kezdeményezéséhez csatlakozva a mérnökök, technikusok és a ma-

gánalkalmazottak is önként hozzájárulnak a székházépítkezéshez. 

A tatabányai Mérnökök és Technikusok Szakszervezetének helyi csoportja egy műszakra eső 
alapfizetését, bányászszolgálatot teljesítő tagjai pedig 30 százalék bányapótlékukat is fel-

ajánlják hozzájárulásul. Az I. bányakerület (Borsod) igazgatóságának értelmiségi alkalmazot-

tai és mérnökei ugyancsak 1 napi keresetüket, az ajkacsingervölgyi Mérnök Szakszervezet 

helyi csoportja egy napra eső keresetét, a Magánalkalmazottak ottani helyi csoportja is egy 

napi keresetét, a kisterenyei értelmiség egynapi keresetét, a Harica-völgyi Iparvasút és bánya 

fizikai és szellemi dolgozói szintén egy műszakra eső keresetüket ajánlották fel a székházépítés 
befejezéséhez… 

Központi pénztárunkhoz legújabban a következő felajánlások érkeztek be: a Haricavölgyi 
Iparvasút és bánya fizikai és szellemi dolgozói 6747 forint 27 fillért küldtek be a székházépítés 
befejezési munkálataira. – A hadifoglyoknak nagykanizsai csoportunk 671.29 forintot, a tata-

bányai Pedagógus Szakszervezet 112 forintot, a felsőgallai MÁSz 2342.20 forintot, 
ajkacsingervölgyi csoportunk 560 forintot küldött. – A görög szabadságharcosok megsegíté-
sére somsályi csoportunk 357.60 forintot, a dorogi MDP 140 forintot, ajkacsingervölgyi cso-

portunk 93.60 forintot küldött…”23
 

 

1948-ban azonban már megtaláltuk az iparvasút, MÁV vonalazonosítóját is!  

                                                           
23

 Bányamunkás, 1948 (35. évfolyam, 1-24. szám)1948-08-20 / 16. szám 
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Ekkor ez a Sajószentpéter – Haricavölgyi gőzüzemű, 760 mm keskenynyomtávú, iparvasút,– 

„állami tulajdon, továbbra is üzemelteti Bajainé és Tsa Kkt –, a MÁV 312. vonala.
24

  

A menetrend a személyszállító vonatokra vonatkozott. 

 

 

 

1949-ben a tulajdonos már a  Sajómelléki Szénbányák Nemzeti Vállalat, a vasút egyben 
a MÁV 312. vonala, megnevezése ekkor  

 

Sajószentpéter- Haricavölgyi gőzüzemű, 760 mm 

keskenynyomtávú, iparvasút. 

 

Majd még ugyanebben az évben már  

 

   Sajószentpéter- Haricavölgyi gőzüzemű, 760 mm  

keskenynyomtávú, korlátolt közforgalmú iparvasút 

 

Ez a 305.458/1949. KM. rendeletben találha-

tó. 

 

1950. évi menetrendi térkép 

 

A vasútüzemet akkor a Sajómelléki Szénbá-
nyák Nemzeti Vállalat kereteiben a 

Sajókazinci Szénbánya intézkedésébe vonják össze. Ide tartozik a sajószentpéteri és a Kazinc-

                                                           
24

 MÁV 1948 téli menetrend térképe 
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barcika – Herbolya iparvasút (bányavasút) is. Ezeket akkor Szalai Béla gépészmérnök vezeti 
és irányítja. 

 

Az 1950-51. években újabb változások jönnek, ahogy a szénbányászati szervezetek is átala-

kulnak. A vasút új tulajdonosa a Bükkaljai Szénbányák Nemzeti Vállalat, Sajókazinci Szénbá-
nya (Gazdasági Vasutak).  

 

Ekkor a MÁV 344. számú vonala, korlátozott25
 közforgalmi megnevezéssel.  

 

 

MÁV 344. vonal menetrend, 1950. év 

 

Aztán egy hír 1950 végéről, ekkorra már felépült az új, sajószentpéteri fűtőház is. 

 

„Az Októberi Szocialista Forradalom és Rákosi elvtárs kiszabadulásának évfordulójá-
ra jelentős felajánlásokat tesznek a bányaüzemek dolgozói 

November 7-én lesz 33 éve, hogy a Bolsevik Párt vezetésével végleg lerázta cári rabláncait a 
szovjet nép. A Lenin és Sztálin elvtárs vezette dicsőséges Nagy Októberi Szocialista Forrada-

lom sziklaszilárd alapot teremtett ahhoz, hogy a világ összes elnyomott népei kivívhassák sza-

badságukat. 

November 7-ét rendkívül nagy lelkesedéssel ünnepli meg a nemzetközi munkásosztály. A még 
elnyomottak a felszabadulásba vetett erős hittel és reménnyel, a szabad népek a Szovjetunió 
iránti mélységes, szívből fakadó hálával ünnepelnek. Mi, magyarok, akik – hála a Nagy Októ-
beri Szocialista Forradalom szülte Szovjet Hadseregnek – a szabad népekhez tartozónk, há-
lánkat tettekben, a termelésben elért jó eredményeinkkel fejezhetjük ki a legbeszédesebben… 
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A Bükkaljai Szénbányákhoz tartozó Haricavölgyi Iparvasút összes műhelyei felajánlást tettek 
az évfordulóra. Felajánlásukat – mint számos más üzemnél – november 2-ával, Rákosi elvtárs 
kiszabadulásának 10. évfordulójával kötik össze. Például a fűtőház dolgozói vállalták, hogy 
az eddigi 103 százalékos teljesítményüket november2-ára 108, november 7-re 110 százalékra 

emelik. 

Az Októberi Forradalom 33. évfordulójára tett felajánlásokat tovább lehetne felsorolni a 
brennbergbányai, a pilisi, Petőfi-bányai, a diósgyőri, a vértes-bakonyi, a gánti bauxit- és érc- 

bányászati vállalatoknál. Alig akad dolgozónk, aki nem lenne teljes tudatában annak, hogy a 

mi rabbilincseink is az Októberi Forradalom győzelme következtében hullottak le. Munkavál-

lalásukat ennek tudatában tették meg és fogják teljesíteni jövőnk, békénk érdekében.”26
 

 

Az 1950-es évektől a vasút az országos Gazdasági Vasutakhoz is kapcsolódik. A fellelt irato-

kon a következőkben részletezett biztos adatok találhatók majd. Viszont a fényképeken, a 
mozdonyokon, járműveken, jó párszor feltűnik a GV (Gazdasági Vasút), illetve a GVI (Gazda-

sági Vasutak Igazgatósága) felirat is. 

Az 1950. évi MÁV menetrendben a következő kategóriákban vannak tagolva a 
keskenynyomközű vasutak: 

 

 Államvasutak  

o Cegléd-Vezseny; Kecskemét –Fehértó – Páhi – Kiskunmajsa; Szeged –Kunhalom;  

o Békéscsaba – Ludad – Vésztő;  

o Békéscsaba – Békéssámson;  

o Orosháza – Szőllősi határ;  

o Orosháza – Gyopárosfürdő – Rákóczitelep;  

o Nyíregyháza – Dombrád;  

o Nyíregyháza – Sóstógyógyfürdő;  

o Nyíregyháza – Balsa –Sárospatak;  

o Sárospatak – Sátoraljaújhely – Füzérkomlós;  

o Sárospatak – Zemplénagárd;  

o Debrecen – Nyírlugos;  

 Magánvasutak 

o Csömödér – Bánokszentgyörgy;  

o Gyöngyös – Mátrafüred;  

o Miskolc – Lillafüred – Garadna;  

o Sajószentpéter – Kondó – Harica; 

 „Korlátozott közforgalomra berendezett gazdasági vasutak”   
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o Kapuvár – Kistölgyfa;  

o Győrszemere – Koroncó;  

o Szabadbattyán – Nagyláng;  

o Lepsény – Dég;  

o Csorna – Szabadi – Somogyszil;  

o Dombóvár – Nosztány;  

o Mohács – Izabellaföld;  

o Villány – Kiskassa;  

o Fegyvernek MÁV – Fegyvernek piactér;  

o Kisújszállás – Csorba;  

o Gyula – Gyulavári – Dénesmajor;  

o Taktaharkány – Megyaszó; 

 

Az 1952 – 1953 – 1954. évekre vonatkozóan a vasút tulajdonosa a Borsodi Szénbányászati 
Tröszt, Sajókazinci Szénbánya.  

Ekkor is a MÁV 344. vonala, a „magánvasutak” kategóriájában. 

 

Sajószentpéter- Haricavölgyi gőzüzemű, 760 mm 

keskenynyomtávú, 

korlátolt közforgalmú iparvasút. 

(0.1693/1952./KM. I. Vasúti Főosztálya) 

 

Az 1955 – 1960. években a Borsodi Szénbányászati Tröszt a tulajdonosa, a vonalszám meg-

változik, MÁV 344-ról a MÁV 398. vonala lesz.  

 

Sajószentpéter- Haricavölgyi gőzüzemű, 

keskenynyomtávú, 

korlátolt közforgalmú iparvasút 

 

Az 1955. évi térképen ez a MÁV 398. vonala. Ez egészen 1963/64-ig lesz ezen a számon 
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1955. évi menetrendi térkép 

 

 

1958-tól a tulajdonos változatlan, Borsodi 

Szénbányászati Tröszt, de ekkortól a gőz-

vontatás megszűnik és a MÁV 398. vonalaként 

    

Sajószentpéter- Haricavölgyi dízelüzemű, 

keskenynyomtávú, 

korlátolt közforgalmú iparvasút 

(111436/1958.1.6. A./KPM I. Vasúti Főosztálya) 

 

a vasút neve és minősítése. Mindez 1960-61-62-ben is így marad. 

 

„ Felveszünk vizsgával, legalább 5 évi gyakorlattal rendelkező pályafenntartási elő-
munkást, 40 éves korig. Bányaipari javadalmazások, kedvezmények. Jelentkezés személyesen 
Haricai Iparvasúton, Sajószentpéteren.”27

 

 

Egy rendkívüli esemény, 1960 nyarából, ami egy hónap eltéréssel, már 20 évvel ezelőtt is 
megtörtént, valami egészen hasonló módon. 

 

„Nagy zivatarok, helyi felhőszakadások az ország északkeleti vidékein 

A borsodi bányavidéken 25 házat döntött romba az árvíz 

A hirtelen lehűlést hozó harmadik monszunhullám szerdán az ország légterében nagy 
hőmérsékleti különbségeket okozott, s ez – elsősorban az ország északkeleti és délkeleti vidé-
kein – hatalmas zivatargócok kialakulására vezetett. A Meteorológiai Intézet központi előre-

jelző osztályára érkezett jelentések szerint a Szinva-patak alsó folyásának vidékén 26 község 
határát érintette a szerda délutáni zivatarfront. 

A rövid idő alatt lezuhogott csapadék mennyiségéről a sajószentpéteri megfigyelő állomás 
távbeszélő vezetékeinek megrongálódása miatt csütörtökön délig nem érkezett jelentés. Na-

gyobb zivatarok voltak Eger, Debrecen, Miskolc, Tokaj, Mátészalka és Orosháza környékén 
is, ahol általában 21–38 milliméter csapadékot mértek. Egyes helyeken jégverés volt. 
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Az MTI miskolci szerkesztőségének jelentése szerint szerdán délben zúdult Borsodra az utóbbi 
idők legnagyobb felhőszakadása. A Bükk-hegység északi vidékére hulló hatalmas mennyiségű 
csapadék a Harica- és a Varbói- völgyön tört utat a Sajószentpéter felé vezető Pitypalatty-

völgyön át. A lezúduló hatalmas víztömeg percek alatt ötszörösére duzzasztotta a Harica-

patakot, amely medréből kilépve telefonoszlopokat sodort el, s a Varbói-völgyből kitörő víz-

tömeggel egyesülve elöntötte a Pitypalatty- völgy bányásztelepüléseit, öt község került az ára-

dás sodrába, amely mintegy 150 méter szélességben 70–100 centiméter magasságban zúdult 

alá. 

Még zuhogott a zápor, amikor az első mentőcsapatok: tűzoltók, honvédek, rendőrök, munkás-

őrök, valamint bányászok önkéntes alakulatai megkezdték a mentést. A honvédségi alakulatok 
mellig érővízben mentették a lakosságot és az ingóságokat. Az árvíz este 7 órakor tetőzött, de 
a mentési munkák egész éjjel tartottak. A legutóbbi jelentések szerint 25 ház romba dőlt, s 
több ház megrongálódott. Egy gyermek életét vesztette az árban. Igen jelentős kárt okozott az 
árvíz a kerti veteményekben és a szántóföldi növényekben. 

Csütörtökön fokozott erővel folytatták a mentési és helyreállítási munkákat. A megrongálódott 
vízvezetékeket helyreállították, s megkezdték az ásott kutak kiszivattyúzását és fertőtlenítését. 

Az árvíz által veszélyeztetett két bányát azonnal kiürítették, de tegnap már ismét megkezdték 
a' részleges fenntartási munkákat. 

A haricai bányában a villámcsapástól megrongálódott transzformátor kijavítása után a csü-
törtökre virradó éjszaka munkába állították a szivattyúkat, s megkezdték az iszap eltávolítá-
sát, az elektromos berendezések helyre állítását. 

A bányászok és a munkásőrök osztagai az éjszaka folyamán helyreállították a völgy községeit 
Sajószentpéterrel összekötő iparvasutat is, amelyen ideiglenesen megkezdődött a személyszál-

lítás. 

A Miskolci Járási Tanács, a helyi tanácsokkal és pártbizottságokkal karöltve, azonnal intéz-

kedett az árvíz sújtotta családok áthelyezéséről. A földművesszövetkezeti boltokba tegnap 

nagy mennyiségű árut: kenyeret, zöldségfélét szállítottak, hogy az árvíz sújtotta lakosság hi-

ányt ne szenvedjen.”28
 

 

„Rendes medrébe terelődött az élet, megkezdődött a termelés az árvíz miatt kiürített 
borsodi bányákban 

Két nap telt el a Borsod megyei Pitypalatty-völgy bányásztelepüléseire zúdult árvíz elvonulá-
sa óta. Az áradás a völgyben öt bányászközséget öntött el és három bányaüzemben bénította 

meg a termelést. 

Péntekre az árvíz sújtotta vidéken az élet nagyjából visszatért megszokott medrébe. 

Már az árvíz napján gondoskodtak, hogy elhelyezzék azokat a családokat, amelyeknek háza 
összedőlt. 
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A megyei tanács intézkedésére megfelelő mennyiségű kenyér, zöldségféle, hús, zsír áll a la-

kosság rendelkezésére. A Borsod megyei vízmű dolgozói azonnal kijavították a megrongáló-
dott vízvezetéket, így a lakosság egészséges ivóvíz-ellátása is biztosítva van. A posta dolgozói 
péntekre helyreállították a telefonösszeköttetést az árvíz sújtotta falvakkal. 

Pénteken is teljes lendülettel dolgoztak a tűzoltósági és egészségügyi alakulatok: szivattyúzzák 
a vizet az ásott kutakból, s ahol szükséges, klórozással fertőtlenítik a kutakat. 

A legsúlyosabb kárt Varbó és Parasznya községek szenvedték; ezeket közvetlenül érte a Bükk-

ből lezúdult hatalmas árhullám. 

Varbóm hat ház összedőlt, öt pedig annyira megrongálódott, hogy ezeket is le kell bontani. 

Több száz méteres szakaszon tönkrement a közút, négy hidat elsodort az ár, mintegy 300 
holdnyi szántón a termést tette tönkre a víz. 

Parasznya községben a kár körülbelül egymillió forint: 18 ház rongálódott meg súlyosan és 
mintegy 300 hold termése szenvedett kárt az árvíztől. Kondón nyolc, Sajólászlófalván pedig 
hat épületből kellett kitelepíteni a lakókat. 

Az eddigi felmérések alapján 43 ház lakhatatlanságát és csaknem ezer hold szántóterület 

pusztulását állapította meg a megyei tanács. 

Az illetékes szervek megtették az intézkedéseket, hogy a rászoruló 19 családot gyorssegélyben 

részesítsék. Intézkedtek arról is, hogy a lakásépítők OTP-kölcsönt és építési anyagot kapja-

nak. 

A Pitypalatty-völgyre zúduló árvíz miatt a Borsodi Szénbányászati Tröszt három bányájában, 
a haricai, a kondói aknákban és a Terv-táróban be kellett szüntetni a termelést. A haricai 
bányát elöntötte az ár; más üzemekben nem volt elektromos áram és a beszivárgó talajvíz 
emelte a bányavízszintjét. Csütörtökön a mentésben részt vett bányászok visszatértek üzemük-

be és megkezdték a fenntartást. 

Kiszivattyúzták a vizet, helyreállították a szállítópályákat, rendbe hozták az elektromos veze-

tékeket, úgyhogy péntek reggel mindhárom bányában megkezdődött az üzemszerű termelés. 

Az árvíz által elmosott iparvasút – amely a völgy lakóinak közlekedését is biztosítja Sajó-
szentpéter felé – helyreállítása is gyorsütemben halad. A megrongálódott vasúti töltések kija-

vításához 8–10 tehergépkocsi hordja állandóan a zúzalékot és a salakot. Pénteken a rendsze-

res szállítás és a személy-szállítás is megkezdődött.”29
  

 

A vasút 1963-67. közötti idejében MÁV 540. vonal,  
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 Magyar Távirati Iroda 
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1963/64. menetrendi térkép 

 

 

1965/66. menetrendi térkép 

 

1967-től hiányoznak a térképek.  

Van viszont hír már arról is, hogy a Borsodi Szénbányák függőkötélpályái üzemelnek… Itt a 
Berente – Tervtáró pályáról írnak. A bányavasút, ami a hírben szerepel, a Tardona – Tervtáró 
– Kazincbarcika bányavasút.  

Ez természetesen ennek a vasútnak végét is jelenti! Pedig ezekben az években a Tardonán 

lakóknak szinte ez az egyetlen közlekedési mód, mind a munkába járásra, mind Kazincbarci-

ka megközelítésére (vásárlás, diákoknak iskola…) 

Évekkel ezelőtt még a sajtó is ezen lelkesedik. 

 

„… Ellenben nagyon jól el lehet már jutni a községbe Kazincbarcika felől, ha az em-

ber felül a herbolyai Terv-táró iparvasútjára, amely mintegy 12 kilométeren keresztül zötyög 
az utazóval, míg Tardona jelenlegi végállomására ér… 

Holdi János: Látogatóban Tardonán”30
 

 

„Hat és fél kilométer hosszú drótkötélpályát helyeztek üzembe a borsodi szénmedence 

tervtárótól a berentei szénosztályozóig, amely a bánya teljes termelését, napi 100 – 120 va-

gonnyi szenet a bányavasút teljes kikapcsolásával szállítja. Ugyanezen a pályán szállítják ki a 

                                                           
30

 Új Hang, (1953 (2. évfolyam, 1-12. szám) 1953 / 5. szám   



 A Sajószentpéter–Kondó–Harica külszíni bányavasút  A bányavasút 1945- 

|19 

meddőt is a mezőgazdasági művelésre alkalmatlan Harica völgyi hányóra. Egyidejűleg meg-

szűnt az edelényi salakhegy, ezt az egész területet átadják mezőgazdasági művelésre.”31
 

 

Aztán a Barcika – Herbolya bányavasúti szakaszt 1969-ben bezárták – a szénszállítás már 
1966-ban megszűnt – és el is bontották. Minden erőfeszítés ellenére sem lett belőle úttörővas-

út (1967-es terv), sem „Ibolyás-völgyi vasút”, pedig a város szerette volna…  

A bányavasút 1979-ig tovább üzemelt még Terv-táró és Tardona között személyszállításra, 
mert Tardonának ez volt akkor az egyetlen életképes közlekedési megoldása, főleg a diákság 
számára. 

A tardonai bányavasúti szakasz bezárása után évtizedekig csak nagy kerülővel lett elérhető 
Tardona, mert a közút Kazincbarcika és a település között nem épült meg… Ennek számtalan 
oka volt, de leginkább a Tardonán települt – a borsodi iparvidéket védő – légvédelmi rakéta 

támaszpontok közül az egyiknek az itt léte. Nem volt kívánatos a forgalom a falunk át, az ak-

kori hisztérikus titkosság jegyében. Ezért még a Tardona – Dédestapolcsány közti közút is, 

évtizedeken át, kritikán aluli állapotban volt!  Ne mászkáljon arra senki…32
  

Később a Kazincbarcika irányából Tardonára vezető mai közút első szakasza a Borsodi 

Szénbányák magánútja volt Billa-táróig. (1978), mert az itt kitermelt szén tehergépkocsikkal 
volt csak tovább szállítható.  

 

Térjünk vissza ezek után a sajószentpéteri vasúthoz, ismét! 

Az 1970/71-es térképen pedig nincs már rajta a Sajószentpéter – Kondó – Harica vas-

út! 

A www.vasútállomások.hu honlapon van egy téves bejegyzés is, a MÁV 498. vonalaként sze-

repel a Sajószentpéter – Harica vasút. Erre a vonalszámra nézve megerősítést a fellelhető 
térképeken és menetrendekben nem találtunk.  Szerintünk az előzőekben leírt számozás a he-

lyes. 

 

Egy hír 1968-ból, ami a volt sajószentpéteri fűtőház „újrahasznosításáról” szól. 

 

„SAJÓSZENTPÉTERI ÜVEGSZÁL 

A Sajószentpéteri Üveggyár vezetői a környező bányák megszüntetésével feleslegessé 
vált iparvasút tágas javítóműhelyét átvették és üvegszálgyártó üzemet rendeztek be. Az üzem-

ben január közepén kezdték meg tíz durvaszálhúzó géppel a termelést. Az év végéig mintegy 
750 tonna, húsz mikron vastagságú durva üvegszál előállítását tervezik. Az üzem megkezdte a 
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 Figyelő, 1967. január-június (11. évfolyam, 1-26. szám)1967-01-18 / 3. szám 
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 A 2. honi légvédelmi hadosztály annak idején, Miskolcon települt. Ennek volt része a borsodi iparterületet 
védő légvédelmi rakétarendszer is. A Magyar Néphadsereg 105. Honi Légvédelmi Rakétaezrede Miskolc, Tar-
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kísérleteket az üvegszálfátyol gyártására is. Ez az anyag a kátránypapírgyártásnál a papírt 
pótolja. A bitument a tartós és vízálló üvegszálfátyolra kenik fel, és ezzel megnövelik a szige-

telőanyag élettartamát.”33
 

 

Nézzük ezek után a vasutat, a vasút állomásait, megállóhelyeit! 

A térképen látható a Sajószentpéter – Kondó – Harica vasút. Ábrázolva lettek a kiágazások is. 
Látható, hogy Sajószentpéter II. aknához (Újakna, Újtelep) önálló bányavasút is vezetett.  
Ugyancsak önálló rész az alacskai vonal.  

 

A vonal állomásait, megállóhelyeit a következő táblázat mutatja. 

Távolság 

km 
Állomás (megállóhely) név Típus 

0 Sajószentpéter  állomás  
1,6 Sajószentpéter II. akna megállóhely34 

3 Sajókápolna  megállóhely  
5 Sajólászlófalva  megállóhely  
6 Radostyán  megállóhely  
7 Kondó  állomás  

8 
Cseres-táró (1949)  
(Bolváry bánya 1947-es menetrend.)  

megállóhely  

10 
Harica bánya (1949-től),  
(Ludna bánya az1947-es menetrendben)  

állomás  

13 Gencs  megállóhely  
16 Harica fűrésztelep  állomás  

 

 

Sajószentpéter → állomás 

 

Sajószentpéteren volt a főállomása a vonalnak. Végállomás lévén állomásépülettel 
(jegypénztárral, forgalmi irodával) rendelkezett. A végállomás épülete még ma is megvan, bár 

                                                           
33

 Népszava, 1968. február (96. évfolyam, 26–50. szám)1968-02-13 / 36. szám 
34

 A MÁV menetrendben nem szerepel, de volt itt „feltételes” megállóhely, a II. akna, a bányászkolónia, majd a 
tanbánya miatt! 
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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 vonatai idáig 
közlekedtek, azonban a szénszállító tehervonatok még 0,5-1 km-t továbbmentek az átrakóig, 
ahol a szenet a csillékből a normálvagonokba öntötték át, és itt volt a kisvasút egyik „átrakó-

tároló"-ja is.  

Egy idézet a http://www.vasutallomasok.hu oldalon található bejegyzésekből, ami 
egyértelműsíti és igazolja is ezt, hogy a kisvasút sajószentpéteri végállomása nem volt azonos 

a MÁV állomással. 

 

„ Ez a kép a Miskolc – Bánréve – Ózd vasútvonalon fekvő sajószentpéteri főállomás-

ról készült és semmi köze a Sajószentpéter – Haricabánya kisvasúthoz. A kisvasút végállomá-
sa innen kb. 1-1,5 km-re ÉNY-ra lévő,35

 (akkor még) faluszélen volt, a varbói út mentén. Vég-

állomás lévén állomásépülettel (jegypénztárral, forgalmi irodával) rendelkezett. A kisvasút 
személyszállító vonatai 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 végállomás épülete – tudomásom szerint – még ma is 
megvan, bár átalakították és nem az eredeti funkcióját tölti be.”36

 

 

A következő képeken a kisvasúthoz csatlakozó MÁV iparvágányok is kiválóan látha-

tóak, valamint az önálló, a Sajószentpéter – Kondó – Harica vasúttól független, II. aknai (Új-

aknai) bányavasút is! 

 

                                                           
35

 Helyesen DNy. 
36

 „gyermekkori emlék” / e-mail: erszte.kukac.enternet.hu/elfogadott hozzászólás 20846/2011.04.14. 17:59.30 
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Sajószentpéteri átrakó állomások37
 

A vasút Sajószentpéter irányából a Radostyán – Parasznya közút jobb oldalán haladt, az erre 
kiépített töltésen és műtárgyakon és Kondó község előtt fordult be a Harica patak völgyébe.  

A vasútvonal ez után szintén a műút mellett egy völgymosásra (patak) épített „kisviadukton" 

haladt keresztül. 

 

Sajószentpéter II. akna → „feltételes” megállóhely 

 

A vasút Sajószentpétert elhagyva érte el a II. aknához vezető út kereszteződését. Itt 
megállóhely volt, ha a vonatról valaki le akart szállni, vagy a megállóban személyek tartóz-

kodtak, akkor a vonatok megálltak. 

 

 

A II. aknai bekötőút manapság 

 

 

 

 

 

                                                           
37

 Kisvasutak Képtár. A Földmérési és Távérzékelési Intézet (FÖMI) által készített légi felvételekre szerkesztett 
vágányhálózati rajzok, amelyek célja az egykori kisvasúti állomások tágabb környezetükben való bemutatása. A 

nyomvonalak a vagányok egykori helyére lettek virtuálisan kiszerkesztve, így megtekinthetőek az Open Railway 

Map térképen. A képeket készítette: Barna Gáspár. fentrol.hu; Földmérési és Távérzékelési intézet felvételei. 
https://www.kisvasut.hu/showgallery.php?a=2438&amp;amp%3Bamp%3Bamp%3Bamp%3Bamp%3Bamp%3B

amp%3Bfbclid=IwAR3HuxoLpg9J6ZoybbIOHfoebGg_XDa_P_GY98h2VdoveQq2_3NOdydDiFw&amp;fbclid

=IwAR3YjW90lEQ7gj9BEWRwRhkHkBfojyB1ahtPJfR0DiWR-xukdhiPW4rSbSQ&i=32110 

https://www.kisvasut.hu/showgallery.php?a=2438&amp;amp%3Bamp%3Bamp%3Bamp%3Bamp%3Bamp%3Bamp%3Bfbclid=IwAR3HuxoLpg9J6ZoybbIOHfoebGg_XDa_P_GY98h2VdoveQq2_3NOdydDiFw&amp;fbclid=IwAR3YjW90lEQ7gj9BEWRwRhkHkBfojyB1ahtPJfR0DiWR-xukdhiPW4rSbSQ&i=32110
https://www.kisvasut.hu/showgallery.php?a=2438&amp;amp%3Bamp%3Bamp%3Bamp%3Bamp%3Bamp%3Bamp%3Bfbclid=IwAR3HuxoLpg9J6ZoybbIOHfoebGg_XDa_P_GY98h2VdoveQq2_3NOdydDiFw&amp;fbclid=IwAR3YjW90lEQ7gj9BEWRwRhkHkBfojyB1ahtPJfR0DiWR-xukdhiPW4rSbSQ&i=32110
https://www.kisvasut.hu/showgallery.php?a=2438&amp;amp%3Bamp%3Bamp%3Bamp%3Bamp%3Bamp%3Bamp%3Bfbclid=IwAR3HuxoLpg9J6ZoybbIOHfoebGg_XDa_P_GY98h2VdoveQq2_3NOdydDiFw&amp;fbclid=IwAR3YjW90lEQ7gj9BEWRwRhkHkBfojyB1ahtPJfR0DiWR-xukdhiPW4rSbSQ&i=32110
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A II. aknai útelágazás 

 

 

 

 

 

 

Sajószentpéter II. akna  
(sok helyen Újakna) a távolban. 
Az út menti árok túloldalán 

a kisvasút töltésének maradványa 

 

 

 

Sajószentpéter II. aknai patak  
vasúti hídjának maradványa 

 

 

 

Sajókápolna → megállóhely 

 

„ Megállóhely volt a falu szélén, viszonylag jól karbantartott kis tornácos épülettel.”38
 

 

Sajólászlófalva → megállóhely 

 

 „ Megállóhely volt kb. 5-6 m
2
-es esővédő épülettel, a község akkori „központjától" vi-

szonylag távol.”39
 

 

 Radostyán → megállóhely 

 

                                                           
38
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A Sajószentpéter – Kondó – Harica vasútvonal menetrendjében Radostyán is szere-

pelt, de a vasút a községet nem érintette! A megálló a településtől 400-500 m-re volt. 

Emlékezzünk csak! A községet a Diósgyőr – Radostyán, 1000 mm nyomtávú vasút érintette, 

annak is a Lyukóbányai vonala. Ennek a vasútnak a másik ága, a perecesi vonal, a Baross 

aknáig közlekedett, a bányákon keresztül. 

Kapcsolat a két vasút között nem volt, már csak a nyomtávbeli különbség okán sem. 

Számos munkában, sokan sajnos keverik a két vasútvonalat! 

Radostyán, amint azt már az előzőekben írtuk, a diósgyőri vasgyári bányák érdekeltségébe 
tartozott és oda az a másik vasút vezetett. Az itt élők számára Miskolc megközelítése a diós-

győri bányavasút személyszállításával volt elérhető, évtizedekig!  

 

Kondó „százhét”40
 oldal, balra a 

kisvasút vágányzata, 1962.41
 

 

Radostyánnak azonban a Sajószentpéter – 

Harica vasút közelsége miatt szintén volt megálló-
helye, e vonalra, de ez a település határától nagyjá-
ból 400 m-re helyezkedett el. Az itt lakók használ-

ták 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 leszáll-
hattak. Ebben a vonalvonatkozásban Sajószentpéter könnyen elérhető volt, ami akkor járási 

székhely és jól ellátott település volt.  

 

Kondó „százhét” oldal, balra a 

kisvasút vágányzata, 1962.42
 

 

 „ A kisvasút a községet valójában nem 
érintette. Az itt lakók használták ugyan (mai szóval 

„alternatív közlekedésként", mert viszonylag közel 
volt a településhez (a falu közelebbi szélétől kb. 
400-500 m-re), de ez csak megállóhely (és egyben 

kitérő) volt Százhét/Szászhét (?) megnevezéssel. Állomásépület nem volt, csupán a Kondó kö-
zségbe bevezető út jobb oldalán váróteremnek kinevezett, kb. 2-3 m

2
-es „bodega".”43

 

 

 Kondó → állomás44
 

                                                           
40

 Néhol „százhét”, másutt „szászhét”… 
41

 Facebook, Kocsis Pál. Várady József lelkész: A tiszáninen református templomai című könyvéből. 
42

 Facebook, Kocsis Pál. Várady József lelkész: A tiszáninen református templomai című könyvéből. 
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 „gyermekkori emlék” e-mail: erszte.kukac.enternet.hu//elfogadott hozzászólás 20837/2011.04.13. 21:23.55 
http://www.vasutallomasok.hu 

http://www.vasutallomasok.hu/


 A Sajószentpéter–Kondó–Harica külszíni bányavasút  A bányavasút 1945- 

|25 

 „ A kisvasútnak ez az állomása az utolsó, vagy az utolsó előtti állomása volt a 
haricabányai végállomás előtt. Épület itt is volt közel a falu akkori központjához, de hogy 
milyen jellegű (állomás, váróterem) arra már nem emlékszem.  

A vasút megszüntetésével a települést gyakorlatilag elvágták a külvilágtól, mert az au-

tóbusz járatok akkor még nem tértek be Kondóra (kivéve a bányászjáratokat és a reggeli isko-

lajáratot, továbbá ebben az időben egy 300-400 lakosú falura nem volt jellemző a személyau-

tók megléte), így a nép talpalhatott a Sajószentpéter – Varbó „fő" 

útig (kb. 1-1,5 km, a falu akkori központjától) ha buszra akart száll-
ni. Ezen később segítettek a MÁVAUT (jelenlegi VOLÁN) menet-

rendjének megváltoztatásával, azonban az útjavítás nem történt 
meg. A kondói bekötőútra még sokáig ki lehetett volna tenni a „ká-
tyús út" KRESZ tábla helyett a „kátyúk, út nélkül" táblát.”45

 

 

„Keresztutak”46
 

 

 

Cseres-táró (1949) (Bolváry bánya 1947-es menetrend.) → megállóhely 

 

Kondó és Harica bánya közötti megállóhely, Kondótól nagyjából 1-1,2 km-re. A Cse-

res tárót 1946-ban záratta be a Magyar Állami Szénbányák, amely szintén ebben az évben 
alakult és rögvest az államosított szénbányák felülvizsgálatához kezdett.  

A Bolváryaknak több bányája is volt itt (Balázs I. és II. akna, Éva (Cseres) táró) az utolsót 
szintén 1946-ban záratta be a MÁSZ, mint nem fejleszthetőt. 

 

Harica bánya (1949-től), (Ludna bánya az1947-es menetrendben) → állomás 

 

1938 indult meg itt a Ludnavölgyi Kőszénbánya Vállalat Kft (Rosinger András, Herc-

zeg Jenő) lejtősakna mélyítése. Később ez a Harica lejtősakna, majd a területet összekapcsol-

ták a Bolváryék Éva (Cseres) aknájával. Így a megye egyik legnagyobb bányája jött létre. A 

Ludnavölgyi Kőszénbánya Vállalat Kft, Harica, Éva, Cseres aknák. bezárnak, létrejön viszont 
a Kondói Kőszénbánya Bolváry és Társai bányája. (Bolváry Tibor, Szalai Béla, Siehermann 

Sándor). Ez időtől kezdve Szalai Béla a bánya vezetője. 

1947-ben a maradék széntelepeket a korábbi Ludna völgyi lejtősaknára koncentrálták.  

1948-ban az itteni, egyesített szénbányák termelése elindult és egészen, 1953-ig, növekvő 
termeléssel, jó minőségű, lakossági szenet termelt. 

                                                                                                                                                                                     
44

 Régebbi neve Sajókondó 
45
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1949-től a Borsodi Szénbányák egyik legfontosabb bányászati kísérleti üzeme is.  

 

 

Harica, Béke-táró nyitása
47

 

 

A Harica lejtősaknán át művelt szénmező-
ben fejtési, jövesztési kísérletek Donbass kombájn-

nal, fabiztosítású frontfejtésben. Majd réselési kí-
sérletek is, GTK-3M, Sullivan, Korfmann, Szemán 

géptípusokkal dolgoztak. Gornyák, Sahtyor szovjet kombájnokkal, és magyar LTC (Lengyel – 

Török – Cserny) féle széngyaluval is folytak üzemi kísérletek. 

1950-ben létesül a Béke lejtősakna, 1954-ben 

Harica III. akna, 1957-ben ezek összevonása és a kor-

szerű külszíni létesítmények is megépülnek (fürdő, öltö-
ző, műhelyek).  

 

Béke lejtősakna, 2015
48

 

 

1955-ig foly-

tak a gépesítési kísérletek. Függőkötélpálya építés, 
amely a vasúti szénszállítást majd kiváltja. 

 

Haricabánya környéke, 201549
 

 

1962-ben a haricai lejtősakna gazdaságos-

sági okok miatt leállt, már csak tanbánya-

ként üzemelt.  

1964-ben Harica Béke lejtősakna bezárása, 
7 millió tonna művelhető szénvagyonnal! 

 

Haricabánya állomás50
 

                                                           
47

 Facebook, Kocsis Pál. Várady József lelkész: A tiszáninen református templomai című könyvéből. 
48

 Fotó: Kismarton Zsolt 
49

 Fotó: Kismarton Zsolt 
50

  Kisvasutak Képtár. FÖMI által készített légifelvételekre szerkesztett vágányhálózati rajzok, amelyek célja az 
egykori kisvasúti állomások tágabb környezetükben való bemutatása. A nyomvonalak a vagányok egykori helyé-
re lettek virtuálisan kiszerkesztve, így megtekinthetőek az OpenRailwayMap térképen. A képeket készítette: 
Barna Gáspár. fentrol.hu; Földmérési és Távérzékelési intézet felvételei. 
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Gencs → megállóhely 

 

 

 

Gencs megállóhely  
környéke, 2015.51

 

 

 

  

Harica fűrésztelep → állomás 

 

1960-ban egy felhőszakadást követő árvíz – Harica patak – elpusztította a bánya fate-

lepét, a vasúti rakodót, és az alsó üzemteret.  

 

 

Harica fűrésztelep 

állomás  környéke,  
2015

52
 

 

„… Szerdán délben zúdult Borsodra az 
utóbbi idők legnagyobb felhőszakadása. A 
Pitypalaty - völgyben a környező domboldalakról 

lezúduló hatalmas víztömeg jelentős károkat okozott Sajószentpéter térségében. A völgyben 
fekvő bányászközségekben egy méter magas víztömeg hömpölygött végig a százötven méteres 

völgy teljes szélességében. 

Parasznya községben nyolc házat döntött romba, lakóit értékeikkel együtt a tűzoltóság kimen-

tette. Varbó községben az árvíz egy gyermek halálát okozta. A kondói és a haricai bánya-

üzembe betört a víz. A mentést megnehezítette, hogy a villám szétrombolta a transzformátor-

házat. Ezért a víz kiszivattyúzására csak délután kerülhetett sor. A kondói bánya üzemteréről 
az áradat elsodorta a bányafa felét. Oly erős volt az árvíz, hogy szekereket vitt el.  

A késő esti órákban ismét felhőszakadás zúdult a megyére, s ez 26 borsodi helységben okozott 
árvizet. Sajólászlófalván két-háromméteres ár vonult át, a Szinva vize egy méterrel emelke-

dett. Délután és éjszaka a felhőszakadás után a miskolci tűzoltóság, a rendőrség, a honvéd-

ség, a munkásőrség alakulatai, a bányászok, s a falvak lakói megfeszített erővel fogtak a men-

tési munkálatokhoz.  
                                                                                                                                                                                     

https://www.kisvasut.hu/showgallery.php?a=2438&amp;amp%3Bamp%3Bamp%3Bamp%3Bamp%3Bamp%3B
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 Fotó: Kismarton Zsolt 
52

 Fotó: Kismarton Zsolt 
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Ma reggelre elvonult az árvíz, a mélyebben fekvő területeket még víz borítja.  

Csépányi Sándor, a Borsod megyei Tanács vb-elnökhelyettese, a mentési munka irányítója a 
következő nyilatkozatot adta:  

– Nagy erőket mozgósítottunk a mentési munkák mielőbbi elvégzésére. Kétszáz tűzoltót 
küldtünk megfelelő technikai felszereléssel az árvíz sújtotta telepek megsegítésére. Külön di-

cséret illeti a munkásőrség alakulatait, mert még a vihar idején a helyszínre érkeztek, s meg-

kezdték a mentést. Minden mentőalakulat egész éjszaka önfeláldozóan dolgozott. Ma délelőtt-
re sikerült helyreállítani a Harica – Sajószentpéter közötti iparvasutat, s a forgalom átszál-

lással már megindult. A megye vasút- és postahálózatában nem esett kár, a vonatok pontosan 
közlekednek, a posta munkája is zavartalan. A kondi és a haricai bányákból a vizet kiszivaty-

tyúzták, a transzformátorházat kijavították, az üzem karbantartása teljes erővel folyik. Az el-

sodort bányafáknak több mint felét megmentik. Ma éjjel, vagy legkésőbb holnap reggel ismét 
helyreáll a rend és a bányákban megkezdődhet a folyamatos termelés.  

A bányagépekben nem esett jelentős kár.  

A legfontosabb mentéseket közös erőfeszítéssel ma délelőtt elvégezték. Megkezdték a fertőtle-

nítést, a kutakból kiszivattyúzzák a vizet, ivóvízellátásról gondoskodnak. A megyei tanács bi-

zottságot alakított a károk felbecsülésére, s az építkezések gyors ütemű megkezdésére. A bi-

zottság már az árvízsújtotta területeken dolgozik, hamarosan megkezdik a rendkívüli segélye-

zéseket, az OTP-kölcsönök kiutalását.”53
 

 

Ehhez emlékeztetőül csak annyi, – amiről az előző fejezetekben már írtunk is –, egy hónap 
eltéréssel ugyanilyen pusztító felhőszakadás és árvíz zúdult e térségre, 1940-ben. 

A vasútvonal létezéséig a Harica fűrésztelep állomás környezetében, nyaranta úttörőtábor 

működött az 1950-es évek végétől. 

  

A szénszállítás kérdését a már említett függőkötélpálya, mind Lyukóbánya irányából, 
mind a kondói térségből, lerendezte, bár ennek építése, próbaüzeme, áttervezése, majd átépí-
tései is nagyjából egy évtizedet vettek igénybe és e közben nem volt felhőtlenül boldog min-

denki az itteni szénbányászatban! 

A közúti közlekedés csak a kisvasút felszámolása után vált mértékadóvá ezen a környéken, 
természetesen messze nem a mai szinten kell ezt értelmezni! 

Ez akkori, de mai szemmel is óriási hátrányt jelentett az itt élőknek. Elvesztették a könnyű 
megközelítés lehetőségét, napi kapcsolati szinten, Sajószentpéter felé.  Itt nem csak arra kell 

gondolni, hogy valaki bement vásárolni egy üzletekkel viszonylag jobban ellátott nagykö-
zségbe.  

Azok a termelők, akik mondjuk megtermelték és a napi piacokra vitték az áruikat, zöldség, 
gabona, tejtermékek, a ritka buszjáratokra nem igazán számíthattak, ráadásul azokra, akkor 
terjedelmes csomagok nem voltak felvihetők.  

                                                           
53

 Esti Hírlap, 1960. június (5. évfolyam, 128-153. szám)1960-06-17 / 142. szám 
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E módon például Szabolcsban, Zemplénben, a Nyírségben térségeket tettek tönkre a kisvas-

utak bezárásával!  

Bár láttunk már azóta is átgondolatlan, össze-vissza intézkedéseket, amelyeket komoly „ha-

tástanulmányok” nem előztek meg. Ezek általában mind rövidtávú, vagy még „rövidtávúbb” 

politikai érdekeket szolgáltak, szolgálnak.  

 

Az időrendben történt vasútszámozás és az események, történések az összefoglaló táb-

lázatban találhatók.  

 

Dátum Tulajdonos (ok) 
MÁV 

vonal 
Dátum, irat 

1945 

eleje 

Bajainé és Tsa Kkt, 
Sajószentpéter – Kondó 
Iparvasút 

- 
A károk felmérése, a térségi bányászat és az iparvasút megindítása, 

szovjet katonai irányítás alatt. 

1946. 

07.11. 

Államosítás 

(továbbra is üzemelteti 

Bajainé és Tsa Kkt) 
- 

Sajószentpéter- Haricavölgyi gőzüzemű, 760 mm  
keskenynyomtávú, iparvasút.54 

A vasút és üzemének vezetője: Szalay Béla 

1947 

Államosítás 

(továbbra is üzemelteti 
Bajainé és Tsa Kkt) 

 

A Harica völgyi bányavasút sajószentpéteri rakodóján – a 

sajóbábonyi vegyiművek igényére – széntörő-művet és szénosztá-
lyozót építettek 

1948. 

01.01. 

Állami tulajdon véglege-

sen. 

(továbbra is üzemelteti 
Bajainé és Tsa Kkt). 
MÁV vonal is! 

312 

Sajószentpéter- Haricavölgyi gőzüzemű, 760 mm  
keskenynyomtávú, iparvasút. 

A vasút és üzemének vezetője: Szalay Béla 

1948. 

08.15. 
Állami tulajdon 312 

Sajószentpéteri fűtőház építésére közbeszerzési 
 pályázat kiírása. 

1949 

Sajómelléki Szénbányák 
Nemzeti  

Vállalat, Sajókazinci Szén-

bánya. 
MÁV vonal is! 

312 

Sajószentpéter- Haricavölgyi gőzüzemű, 760 mm  
keskenynyomtávú, iparvasút. 

Az iparvasút fejlesztése, nagyteljesítményű  
gőzmozdony és kocsik beszerzése történt meg.  

Egyidejűleg az iparvasút műhelyében – saját  
tervezésben és kivitelezésben – forgózsámolyos,  

lemezrugós személykocsikat gyártottak le.  
Sajószentpéter- Haricavölgyi gőzüzemű, 760 mm  

keskenynyomtávú, korlátolt közforgalmú iparvasút  
(305.458/1949. KM.) 

1950- 

1951 

 Bükkaljai Szénbányák 
Nemzeti  

Vállalat, Sajókazinci Szén-

bánya 

(Gazdasági Vasutak) 
MÁV vonal is! 

344 

1950-ben megépült és üzembe  
állt a sajószentpéteri fűtőház 

1950-ben a MÁV iratokon a Sajószentpéter – Kondó –  

Harica iparvasút; „magánvasút” besorolású.  

Sajószentpéter- Haricavölgyi gőzüzemű, 760 mm  
keskenynyomtávú, 

korlátolt közforgalmú iparvasút. 

1952 

Borsodi Szénbányászati 
Tröszt, 

Sajókazinci Szénbánya 

(Gazdasági Vasutak) 
MÁV vonal is! 

344 

Sajószentpéter- Haricavölgyi gőzüzemű, 760 mm  
keskenynyomtávú, 

korlátolt közforgalmú iparvasút. 
(0.1693/1952./KM. I. Vasúti Főosztálya) 

A MÁV 344. vonala „magánvasút” besorolású. 
5354/1952. Haricavölgyi Iparvasút bővítése   

„… A sajószentpéter – haricavölgyi keskeny  
nyomtávolságú korlátolt közforgalmú iparvasút  

55/56 szelvényei között kiágazó és a kondói   

                                                           
54

 A megnevezésben sajnos itt is még mindig keveredés van. Hol Kondó – sajószentpéteri Iparvasút, hol Sajó-
szentpéter – haricavölgyi Iparvasút, a MÁV iratokon Sajószentpéter – Kondó – Harica vasút… 
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tanbányához vezető keskeny nyomtávolságú iparvágány…” 

1953 Sajószentpéter- Haricavölgyi gőzüzemű, 760 mm  
keskenynyomtávú, 

korlátolt közforgalmú iparvasút. 
A MÁV 344. vonala „magánvasút” besorolású. 

1954 

1955 

Borsodi Szénbányászati 
Tröszt 

(Gazdasági Vasutak) 
MÁV vonal is! 

398 

Sajószentpéter- Haricavölgyi gőzüzemű,  
760 mm keskenynyomtávú, 

korlátolt közforgalmú iparvasút 1956 

1957 

A kondói üzemkoncentráció elindult ,Harica III.  

lejtősakna és a Béke akna teljes termelésének 

 figyelembe vételével.  
Külszíni létesítmények építése.  

A Lyukó – Kondó, valamint a Kondó – Berente függőkötélpályák 
építésének kezdete. 

1958 

1958.  9921/1958. Kondó – haricavölgyi vasútvonal  
bővítésének építési engedélye   

„ … A Borsodi Szénbányászati Tröszt tulajdonában  
levő kondó – haricavölgyi 760 mm  

nyomtávolságú iparvasút bővítésének…  
a.) Sajószentpéteri átrakó állomás létesítésére, 

b.) Radostyán állomás bővítése  
rakodóvágánnyal és rakodó úttal,  

c.) Kötélpálya szögállomás létesítése 

Iratok szerint 1958-tól nincs már gőzvontatás! 
Sajószentpéter- Haricavölgyi dízelüzemű,  

760 mm keskenynyomtávú, 
korlátolt közforgalmú iparvasút 

(111436/1958.1.6. A./KPM I. Vasúti Főosztálya)55 

1959 

1960 

Borsodi Szénbányászati 
Tröszt 

(Gazdasági Vasutak) 
MÁV vonal is! 

398 

Sajószentpéter- Haricavölgyi, dízelüzemű,  
760 mm keskenynyomtávú,  

korlátolt közforgalmú iparvasút. 
1960.06.17. árvíz a térségben.  A bányák, a 

 vasút és a falvak is súlyosan károsodtak.  

1961 

1961. 3640/1961. Borsodi Szénbányászati Tröszt,  
Kondó – Haricavölgyi Iparvasút bővítésének  

üzemengedélye 

Ekkor a vasút megnevezése 

„ A Borsodi Szénbányászati Tröszt tulajdonában levő Kondó – 

Haricavölgyi 760 mm nyomtávolságú motorüzemű iparvasút” 

1962 

Sajószentpéter- Haricavölgyi, dízelüzemű,  
760 mm keskenynyomtávú,  

korlátolt közforgalmú iparvasút 
1963 

Borsodi Szénbányászati 
Tröszt 

(Gazdasági Vasutak) 
MÁV vonal is! 

540 

Sajószentpéter- Haricavölgyi, dízelüzemű,  
760 mm keskenynyomtávú,  

korlátolt közforgalmú iparvasút 

1964 

1965 

1966 

1967 

1968 

Borsodi Szénbányászati 
Tröszt 

(Gazdasági Vasutak) 
MÁV vonal is! megszűnt 

Sajószentpéter- Haricavölgyi, dízelüzemű,  
760 mm keskenynyomtávú,  

korlátolt közforgalmú iparvasút 

1970- Vasútvonal elbontása 
Vasúti pálya felszedése, bontása, értékesítése.  

Járművek eladása, elszállítása… 

 

 

„… a vonal megszűnése után a síneket a BV [büntetés végrehajtás] fogvatartottjai 
szedték fel az 1970-es évek elején. Az épületek (ahol voltak) még egy ideig üresen álltak. Ké-

                                                           
55

 Az engedélyes iratokból a következők is kiderültek: 1. 69892/ /1940. KKM engedélyszámon a vasutat a Kon-

dói Kőszénbánya Bolvári és Tsa Kft részére engedélyezték; 2. 118502/1942. KKM. rendelet a vasutat átruházta 
Bajainé és Tsa cég részére; 3. 164.415/1943. KKM. bővítési engedély a vasútra; 4. 1949-ben a Sajómelléki 
Szénbányákhoz került államosítással; 5. 305.458/1949. KM. engedély a korlátozott közforgalomra;  
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sőbb egy részüket más célra átalakították, más részüket lepusztulásuk következtében lebontot-

ták…”56
  

 

A vasút teherszállítási, azaz szénszállítási feladatát – az időközben megépített, majd átterve-

zett, átépített, kapacitásbővített – „Lyukó – Kondó – Berente – Központi Szénosztályozó füg-

gőkötélpálya” megbízható üzeme vette át.57
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
56

 Sztehnó Ervin szíves közlése. 
57

 Fényképek Rónaföldi archív 
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Az érintett települések személyszállítási kérdései viszont súlyosan megoldatlanok maradtak 

nagyon sokáig… 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sajószentpéter – Kondó – Harica bányavasút  
1945 utáni  

mozdonyai, járművei  
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„Mindig képes az ember a változásra.  

Néha könnyedén, néha belátással,  

néha fogcsikorgatva, de képes rá.”1
 

 

Nézzük ezek után a vasúttal kapcsolatos járműveket, az eddigi kutatások és az emlé-
kek alapján!  

Nézzünk emlékeztetőül néhány fontos eseményt, ami majd kihatással lesz a továbbiak-

ra! 

1945, a Kondói Kőszénbánya Bolváry és Társai bányája ismét működik (Bolváry Ti-

bor, Szalai Béla, Siehermann Sándor). Ez időtől kezdve Szalai Béla gépészmérnök a bánya 
vezetője.  Szalai Béla később vezeti e vasutat és a kazincbarcikai bányavasutat is, számos 
más feladata mellett. 

1947-ben a Sajószentpéter – Kondó – Harica bányavasút sajószentpéteri rakodóján – a 

sajóbábonyi vegyiművek2
 igényére – széntörő-művet és szénosztályozót építettek.  

1949-ben az iparvasút fejlesztése, nagyteljesítményű gőzmozdonyok (70. sorozat, két moz-

dony) és kocsik beszerzése történt meg. Egyidejűleg az iparvasút műhelyében – saját terve-

zésben és kivitelezésben – forgózsámolyos, lemezrugós személykocsikat gyártottak le.  

1957-ben a Borsodi Szénbányászati Tröszt elindítja a „kondói üzemkoncentrációt” a Harica 

III. lejtősakna és a Béke akna teljes termelésének figyelembe vételével. Külszíni létesítmé-
nyek építése történik meg.  

Ezekben az években a bányavasút teljes kapacitással működik, mind a szén- és anyagszállí-
tásban (fatelep és fűrészüzem a haricai völgyben), mind a személyszállításban is. 

A későbbiekben bemutatjuk, hogy az 1940-es évek végétől a vasút MÁV vonal is, „korláto-

zott” személyszállítással, de a menetrendekben a személyvonatok benne vannak. 

A vasút mozdonyait fokozatos dízelmozdonyokra cserélik fel. 

A Kondó – Berente és Tervtáró (Kazincbarcika) – Berente függőkötélpályák építésének kez-

dete is ez, amelyhez majd kapcsolódik a Lyukóbánya – Kondó pályaszakasz is. 

A kötélpálya megépítése sajnos a bányavasút további sorsát is megpecsételi majd! 

 

A Sajószentpéter – Kondó – Harica vasútvonal mozdonyai 

 

A mozdonyokról szóló korábbi fejezetben, 1945-ig már áttekintettük a vontató jármű-
veket. 

                                                           
1
 Schäffer Erzsébet 

2
 Hadiüzem a robbanóanyag gyártás okán… 
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Az ott összeállított táblázatban természetesen egyes mozdonyoknál az 1945 utáni életpályájuk 
néhány történése is benne van, már ha ismert. 

Itt e fejezetnem csak az 1945 után is még működő mozdonyokról, illetve a később ide kerül-

tekről írunk bővebben.  A korábbi történéseik az előbbi fejezetben megtalálhatóak. 

Egyértelmű, hogy a vasútnak a háború utáni újraindítása az előző fejezetben ismertetett moz-

donyokkal indult el. 

A mozdonyok táblázataiban már csak az erre az időszakra vonatkozó adatokat hagyjuk meg. 

Az előzmények az 1945 előtti fejezetben megtalálhatók. 

 

1. pályaszámú,  

Orenstein és Koppel (O&K) gőzmozdony  

 

A mozdony 1954-ig dolgozott a sajószentpéteri vasúton. Változatlanul az 1. pálya-

számot viselte.  

1954-ben került át a Mecseki Szénbányák Nagymányoki bányaüzemének vasútjára. 

 

 

 

 

O&K szertartályos mozdony
3
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pálya 

szám 
Gyártó 

Nyomtáv 

(mm) 

Gyári 
szám 

Gyár- 

tási 
év 

Műtan 

rendőr 

dátum 

(Mtr) 

Kazán 

próba 
Tulajdonos Jegyzet 

1 O&K 760 3077 1908 - 1954.03.02. 

Ludnavölgyi Kőszénbánya Kft Iparvasút,  
7703/39. ü.irat,  
1939 –1946 

C-n2t;4 

50 LE5 
Sajószentpéter – Kondó – Harica Iparvasút 
1946-1954 

Mecseki Szénbányák, Nagymányok,  

1954- 

.  

 

 

 

 

                                                           
3
 www.erlebnisbahn.at . 

4
 C-n2t → C (három kapcsolt kerékpár), n (telített gőz), 2 (gőzhengerek száma), t (szertartályos mozdony). 

5
 50 LE  ~ 37 kW 
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O&K mozdony
6
 

 

 

 

 

 

 

2. pályaszámú,  

Jung
7
 gőzmozdony  

 

  E mozdonynál csak az a kérdés, hogy az eladása Nagytéténybe mikor történhetett! Úgy 
véljük, hogy ez csak 1945 után valamikor, tehát e mozdony is itt volt a vasút újraindításánál. 

A Magyar Húsipari Rt. 1914-ben épült nagytétényi hizlalótelepe a biotechnológia ma-

gyar atyja, Ereky Károly
8
 szavaival élve „szalonnatermelő iparvállalat" volt. Az 50 ezer hízó 

befogadására alkalmas hizlalda „feladata, hogy évi 600 ezer métermázsa takarmány feleteté-
sével évi 100 ezer métermázsa szalonnát állítson elő".  

Keskenyvágányú gőzvasúttal, saját takarmánysilókkal, malommal, vágóhíddal, hűtőházzal is 

rendelkezett, a bérhizlaláshoz hiteleket nyújtott, a trágyát a fővárosi kertészetnek értékesítette.  

A Magyar Sertéshizlaló és Húsipari Rt nagytétényi telephelyén az Magyar Távirati Iroda fo-

tósai még 1956-ban is készítettek fényképeket!9
 Tehát ekkor is még e néven működött. 

Azt korábban sem tudtuk megállapítani pontosan, hogy a 604/1902. gyári számú Jung moz-

dony mikor került eladásra, de nem lehet kizárni az 1945 utáni időszakot sem! 

 

                                                           
6
 73083369_3345280682163698_161862229166129152_n oésk 1912 760 mm 493043 1962 

7
 A céget 1885. február 13-án alapította, Jung & Staimer OHG néven, Arnold Jung és Christian Staimer. 1885. 

szeptember 3-án adták át az első mozdonyt. 1913-ban a cég neve Arnold Jung Lokomotivfabrik GmbH, 
Jungenthal lett. 1976 - ban leállították a mozdonygyártást más termékek javára, mint például szerszámgépek, 
szállítógépek, harckocsik, daruk. A Jung több mint 12 000 mozdonyt épített. Ebben a különféle szerkezetű és 
nyomtávú (600, 760, 1000, normál, 24 collos…) gőz és egyéb mozdonyok mind benne foglaltatnak.  
8
 Bár a biotechnológia jelentéséről sokan vitáznak, abban a világon mindenki egyetért, hogy a kifejezést a száz-

harminc éve született magyar Ereky Károly alkotta meg. Biotechnológia című műve 1918-ban magyarul, 1919-

ben németül látott napvilágot. (Értelmezésében a fogalom az élő szervezetek és termékeik felhasználását jelen-

tette az emberi egészség és a környezet megváltoztatására.) A gépészmérnök és közgazdász Ereky sokszínű 
pályát futott be: volt a Műegyetem adjunktusa, parlamenti képviselő, a Friedrich- kormány minisztere és a Ma-

gyar Gyorsírók és Gyorsírás Barátai Budai Egyesületének elnöke. Ő alapította 1912-ben a nagytétényi sertéshiz-

laldát, amelynek a helyén ma (a Harbor Parkban) Közép-Európa első élőgépes szennyvíztisztítója működik - 

mintegy illusztrálva Ereky, biotechnológiai elképzeléseit. 
9
 MTVA Archívum (Gazdaság - Húsipar - Magyar Sertéshizlaló és Húsipari Rt. Magyarország, Budapest, 1956. 

augusztus 10.) 
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Pálya 

szám 
Gyártó 

Nyomtáv 

(mm) 

Gyári 
szám 

Gyár- 

tási 
év 

Műtan 

rendőr 

dátum 

Kazán 

próba 
Tulajdonos Jegyzet 

2 
 

Jung 

 

760 604 1902 - - 

 Ludnavölgyi Kőszénbánya Kft Iparvasút. 
1940.09.06.  – 1946 

C-n2t, 

50 LE 

Sajószentpéter – Kondó – Harica Iparvasút 
1946-195? 

Magyar Sertéshizlaló és Húsipari Rt Nagy-

tétény.  
195? - ? 

 

A Ludnavölgyi Kőszénbánya Kft bányavasútja, vélhetően 1940.09.06. táján vehette meg, mert 
ekkor újabb kazánpróba volt! 

 

 

 

Jung mozdony
10

 

 

 

 

 

3. pályaszámú,  

Smoschewer gőzmozdony  

 

A mozdony 3. pályaszámon 1945 után is itt dolgozott. Nincs irat és adat a selejtezésé-
ről. 
 

Pálya 

szám 
Gyártó 

Nyomtáv 

(mm) 

Gyári 
szám 

Gyár- 

tási 
év 

Műtan 

rendőr 

dátum 

Kazán 

próba 
Tulajdonos Jegyzet 

3 Smoschewer 760 604 1917 - - 

Kondói Kőszénbánya Kft  
Iparvasút 
1937.08.24. – 1946. C-n2t 

 Sajószentpéter – Kondó – Harica Iparvasút 
1946-195? 

 

 

 

A breslaui, Smoschewer & Co.  

mozdonygyár mozdonya
11

 

 

 

 

 

                                                           
10

 Deinste, Alsó-Szászország, Németország. Enlarged Photo © Deutsches Feld- und Kleinbahnmuseum 
11

 Hronec, Szlovákia (1886-ig Rhónicz, majd Kisgaram), 760mm nyomtáv. Author:Stanislav Jelen.  
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4. pályaszámú, motorkocsi, a  

„Tarzan”  

 

A Kondó – Sajószentpéter bányavasút fűtőház-javítóműhely saját építésű motorkocsi-

ja. Úgy véljük, hogy ez a motorkocsi is üzemelt, legalábbis az 1940-es évek végéig. 

Lehet azonban, hogy tovább is. A fényképen egy egyenruhás kalauz is látható. Úgy 
vélem, hogy ez pedig esetleg már a Gazdasági Vasút ideje lehet? 

 

Pálya 

szám 
Gyártó 

Nyomtáv 

(mm) 

Gyári 
szám 

Gyár- 

tási 
év 

Műtan 

rendőr 

dátum 

Utolsó 

kazán 

próba 

Tulajdonos Jegyzet 

4 

Kondó – Sajó-
szentpéter 
bányavasút  
javítóműhely 

760 - 1941 1941.10.27.. - 

Kondói  
Kőszénbánya Kft 
1941-1946 

„Tarzan”, 
Ford  

tehergépkocsiból  
átépítve 

Sajószentpéter – Kondó – 

Harica Iparvasút 
1946-195? 

 

 

„Tarzan”, a saját építésű 

motorkocsi
12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. pályaszámú,  

Jung gőzmozdony  

 

A háború után a kezdetekben itt dolgozott. 

  

Pálya 

szám 
Gyártó 

Nyomtáv 

(mm) 

Gyári 
szám 

Gyár- 

tási 
Műtan 

rendőr 

Kazán 

próba 
Tulajdonos Jegyzet 

                                                           
12

 Villányi György fényképe 
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év dátum 

5. Jung 760 163 1893 - - 

Ludnavölgyi Kőszénbánya Kft bányavasút 
1943 - 1946  

 Sajószentpéter – Kondó – Harica Iparvasút 
1946-195? 

 

 

 

Jung mozdony
13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. pályaszámú,  

Hunslet gőzmozdony  

 

A mozdonyt a háború után itt volt. A képek bizonyítják, hogy valamikor átkerült a Ka-

zincbarcika – Herbolya bányavasútra, ahol még 1958-ban is ott volt.  

 

 

1242/1916 mozdony. 

Itt már, 1958-ban, a Kazincbarcika- 

Herbolya bányavasúton14
   

 

A képek tanúsága alapján aztán innen átkerült a Kazinc-

barcika – Herbolya bányavasútra, az 1950-es években. 
Ekkor már ezek a bányák is a Bükkaljai Bányavállalat 
(Bükkaljai Bányaüzem) fennhatósága alatt álltak és a 

Sajószentpéter térségiek is. Így két bányavasútja is volt a 

Bükkaljai Bányaüzemnek.  

 

Pálya 

szám 
Gyártó 

Nyomtáv 

(mm) 

Gyári 
szám 

Gyár- 

tási 
év 

Műtan 

rendőr 

dátum 

Kazán 

próba 
Tulajdonos Jegyzet 

6 Hunslet 760 1242 1916 1953.04.17. - Ludnavölgyi Kőszénbánya Kft Iparvasút 2C-n2t, 

                                                           
13

 Arnold Jung Locomotive from 1905 of the Otavi Mining and Railway Company in Tsumeb, Namibia 
14

 Mohay László fényképe, Felek Ferenc szíves közlése. Ekkor már a Sajószentpéter és a Kazincbarcika környéki 
bányák egy része a Bükkaljai Bányaüzem (korábban Sajószentpéteri Szénbányák NV, majd Bükkaljai Szénbánya 
Vállalat, Bükkaljai Bányaüzem) keretében vannak. Így a korábbi bányavasutak is. A Sajószentpéter – Kondó – 

Harica és a Kazincbarcika – Herbolya - Tardona vasút is. 
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1938- 1946  

GVI 

385,69015 
Sajószentpéter – Kondó – Harica Iparvasút 
1946-1953.04.17. 

Sajómelléki Szénbányák N.V. Kazincbarcika- 
Herbolya bányavasút 
1953.04.17.–1958.- 

 

 

 

A 6. pályaszámú, Hunslet, 
már Herbolyán  

 

 

 

 

 

 

 

A Hunslet, 1242/1916  

mozdony, Herbolyán16
 

 

 

 

 

 

 

 

7. pályaszámú,  

MÁVAG 106/5. sorozatú gőzmozdony  

 

 Ezt a mozdonyt 1950-ben került a sajószentpéteri vasútra.  

 

Pálya 

szám 
Gyártó 

Nyomtáv 

(mm) 

Gyári 
szám 

Gyár- 

tási 
év 

Műtan 

rendőr 

dátum 

Kazán 

próba 
Tulajdonos Jegyzet 

7 
MÁVAG 

106/5 
760 4877 1925 1948.09.08. 

1950.11.10. 

1960.06.21. 

Sajószentpéter – Kondó – Harica Ipar-
vasút 
1950.11.10.-1957. 

C-n2t, 
1955.11.22. 

leltárban 

Debrecen járműjavító, kerékabroncsozás 

1957.04.27. 

C-n2t, 

357.313. 

Pálháza  
? - 1960.06.21. víznyomáspróba 

Leállítva és kiállítva? 

C-n2t, 

357.313. 

Palkonyai Kisvasutak Kft17 C-n2t 

 

 

 

 

                                                           
15

 Felek Ferenc adata 
16

 Mohay László fényképe, Felek Ferenc szíves közlése. 
17

 Palkonyai Kisvasutak Kereskedelmi, Szolgáltató és Turisztikai Korlátolt Felelősségű Társaság. Palkonya 

(Németpalkonya) község Baranyában a Siklósi járásban. A Pécs–Villány–Magyarbóly-vasútvonal érinti a telepü-
lést. 
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394. sorozatú gőzmozdony 

(MÁVAG 106.)18  
 

 

 

 

 

 

8. pályaszámú,  

MÁVAG 106/5. sorozatú gőzmozdony  

 

 

A 8. pályaszámú mozdony a MÁVAG19
 106/5. szerkezetű mozdonya Sajószentpéterre 

csak az 1950-es években került. 

 

Pálya 

szám 
Gyártó 

Nyomtáv 

(mm) 

Gyári 

szám 

Gyár- 

tási 
év 

Műtan 

rendőr 

dátum 

Kazán 

próba 
Tulajdonos Jegyzet 

8 
MÁVAG 
106/5 

760 4878 1925 1953.05.27.  1954.06.01. 
Sajószentpéter-Kondó- Harica Iparvasút 
1950.11.10.-1955.11.22. 

C-n2t 

 

 

9. pályaszámú,  

Henschel gőzmozdony  

 

A Henschel mozdony 760 mm nyomtávú volt, melyet 5277/1899 számon gyártottak.  

Később majd ez a mozdony a sajószentpéteri vasúton GV 83 és MÁV-GVI 382.083 számon is 

működött.  

 

Pálya 

szám 
Gyártó 

Nyomtáv 

(mm) 

Gyári 
szám 

Gyár- 

tási 
év 

Műtan 

rendőr 

dátum 

Kazán 

próba 
Tulajdonos Jegyzet 

9. Henschel 760 5277 1899 - - 

Kondói Kőszénbánya Kft bányavasút 
1923.11. – 1946 

C-n2t, 

MÁV-GVI 

382.083. Sajószentpéter – Kondó – Harica Iparvasút 

                                                           
18

 Debrecen www.benben.hu 2 
19

 A Magyar Királyi Állami Vas-, Acél- és Gépgyárak (röviden MÁVAG) a Magyar Királyi Államvasutak Gép-

gyára, a MÁV-ot mozdonyokkal és gördülőállománnyal ellátó gyár volt. Valaha több ezer főt foglalkoztató ál-

lami ipari nagyvállalatként működött, amely Budapest VIII. kerületében a Kőbányai út, a Hungária körút, Vajda 
Péter utca, Orczy út által határolt kiterjedt ipari terület létesítményeit foglalta magába. A Weiss Manfréd Acél- 
és Fémművekkel együtt a hazai gépgyártás egyik legnagyobb üzemeként tartották számon. Első mozdonyát 
1873-ban gyártotta, leghíresebb terméke pedig az 1924-től gyártott 424-es gőzmozdony volt. 
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1946-1955 – GV83 

 

 

 

 

Henschel 3 tengelyes  

gőzmozdony, C-n2t 

 

 

10. pályaszámú,  

? gőzmozdony 

 

Erről sajnos semmit sem tudunk… 

 

11. pályaszámú,  

O&K gőzmozdony  

 

E mozdony 600 mm nyomtávolságú és a vasútnak e vonalszakaszán dolgozott. Sorsa 

bizonyos értelemben kérdéses, azonban kis szerencsével nyomra bukkantunk! 

A mozdony életében már korábban felmerült, hogy „ócskavas” telepről vették és felújításra 
került. De mikor? 

Sokáig úgy gondoltuk, hogy mindez a vasútnak már az 1945 előtti újraindításakor megtörtént, 
azonban nem! 1953 március elejéről találtunk egy cikket, amelyből egyértelmű lett a dolog. 

 

 „Megjavítják munkájukat a sajószentpéteri iparvasút dolgozói 

A sajószentpéteri iparvasút dolgozói termelési értekezleten beszélték meg, miképpen 
javíthatják meg munkájukat, emelhetik teljesítésüket.  

Szalai Béla üzemvezető rámutatott, hogy a széntermelés emelkedése, az erdőgazdaságokban 
termelt fa leszállítása fokozott fegyelmet, a munkaidő jobb kihasználását követeli meg az 
iparvasút dolgozóitól. A túlórák csökkentése eredményeként januárban az üzem 100 ezer fo-

rintot takarított meg. Hibák vannak azonban a munkafegyelem terén. Még mindig előfordul-

nak késések, a munkaidőt még mindig nem használják ki eléggé. Jobban be kell tartani a ba-

lesetvédelmi szabályokat, nagyobb gondot kell fordítani a szerszámokra, gépekre és a szállí-
tóeszközökre.  

Péter István elvtárs, párttitkár keményen bírálta az üzemvezetőséget, hogy nem ellenőrzi 
eléggé a munkába érkezéseket. Brigádja nevében vállalta, hogy teljesen megszüntetik a késést, 
a munkaidőt jobban kihasználják, az üzemen kívül lévő öt tonnás vaslórékat újonnan berugóz-

zák, és a forgalomnak átadják.  
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Borsos János mozdonyvezető brigádja felajánlotta, hogy a mozdonyt hat nap helyett három 
nap alatt kijavítja. a másik három napon át pedig segít a fűtőházi mozdonyjavító brigádnak.  

Fürjes József esztergályos a szakszervezetet bírálta a versenyszervezésben mutatkozó hibák 
miatt. Csoportja nevében felajánlotta, hogy az ócskavasból készülő gőzmozdonyhoz használt 
anyagból készít alkatrészeket.  

BALOGH SÁNDOR  

Sajószentpéter.”20
 

 

Ilyen formán aztán a korábbi elképzeléseket módosítanunk kell e mozdonnyal kapcsolatosan! 

Amit a korábbi vasútüzemről tudtunk és aztán feltételeztünk e mozdonnyal kapcsolatosan az a 

következő volt. 

 

Pálya 

szám 
Gyártó 

Nyomtáv 

(mm) 

Gyári 
szám 

Gyár- 

tási 
év 

Műtan 

rendőr 

dátum 

Kazán 

próba 
Tulajdonos Jegyzet 

11 O&K 760 6812 1914 1953.03.25. 
1941.11.27. 

1947.11.27. 

1. Alsórákosi Fatársaság – Alsórákos21 

(Cservenka Rt) 

B-n2t 

2. „Ócskavas kereskedés” 

3. Ludnavölgyi Kőszénbánya Kft 
 Iparvasút 
„WALTER” a neve 
1941. -1946 

4. MÁSZ Rt Kazincvölgy i Bányavasút 1. psz.  

„WALTER"; 
1946-1947 

4. MÁSZ Rt Kazincvölgyi Bányavasút 
1953.03. 

„WALTER" 
1947-? 

 

Ezt a korábbi újsághír alapján módosítanunk kell! 

 

Pálya 

szám 
Gyártó 

Nyomtáv 

(mm) 

Gyári 
szám 

Gyár- 

tási 
év 

Műtan 

rendőr 

dátum 

Kazán 

próba 
Tulajdonos Jegyzet 

11 O&K 760 6812 1914 1953.03.25. 
1941.11.27. 
1947.11.27. 

1. Alsórákosi Fatársaság – Alsórákos 

(Cservenka Rt) 
1941-? 

B-n2t, 

„Walter”  
a neve 

2. Valahol üzemel, mert 1947-ben is van 

kazánvizsgája! 
3. „Ócskavas kereskedés” 
1950-es évek eleje 

4. Sajószentpéter – Kondó – Harica Iparvasút  
1952-53 felújítás a sajószentpéteri fűtőház-

ban 

5. Sajószentpéter – Kondó – Harica Iparvasút 
11. psz.  

1953.03.25. műtanrendőri próba 

6 . Kazincvölgyi Bányavasút, 22 
Kazincbarcika – Herbolya 

                                                           
20

 Észak-Magyarország, 1953. március (10. évfolyam, 51-76. szám)1953-03-05 / 54. szám 
21

 Alsórákos település, Székelyudvarhelytől 70 km-re, az Alsórákosi – Oltszorosban fekszik. 
22

 Ekkor a Sajószentpéter – Kondó – Harica Iparvasút és a Kazincbarcika – Herbolya Iparvasút közös vezetés 
alatt működik, a Bükkaljai Szénbányavállalaton belül. 
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1. pályaszám 

1953- után 

 

 

 

 

A 11. pályaszámú, majd a másik bányavasúton 

az 1. pályaszámú Orenstein & Koppel  

(O&K) mozdony, 6812/1914
23

      

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orenstein & Koppel (O&K),  

6812/1914, „Valter”, 
itt már Herbolyán24

 

 

 

 

 

12. pályaszámú,  

O&K gőzmozdony  

 

Mindössze annyi derült ki, hogy 10797/1925. számon gyártották és 600 mm nyomtávú 
volt.

25
  

                                                           
23

 Villányi György fényképe 
24

 Mohay László fényképei 
25

 Villányi György szíves közlése 
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Korábban a Magyar Általános Kőszénbánya Rt (MÁSZ Rt) Toronyi szénbánya26
 2. pályaszá-

mú mozdonya.  

Később Sajómelléki Szénbányák NV; 1953.03.25. vasútján működött. 

 

Pálya 

szám 
Gyártó 

Nyomtáv 

(mm) 

Gyári 
szám 

Gyár- 

tási 
év 

Műtan 

rendőr 

dátum 

Kazán 

próba 
Tulajdonos Jegyzet 

12 O&K 600 10797 1924 1953.03.25. 
1947.04.15. 

1949.11.09. 

MÁSZ Rt, Toronyi Bányaüzem 

 
Sajószentpéter – Kondó – Harica Iparvasút 
Sajómelléki Szénbányák NV. bányavasút 
1953.03.25. 

 

 

13. pályaszámú,  

? gőzmozdony  

 

A mozdonyról semmit sem sikerült megállapítani… 

 

14. pályaszámú,  

Schwartzkopf (SchW) gőzmozdony  

 

  

Pálya 

szám 

Gyártó 
Nyomtáv 

(mm) 

Gyári 
szám 

Gyár- 

tási 
év 

Műtan 

rendőr 

dátum 

Kazán 

próba 
Tulajdonos Jegyzet 

14 
SchW 

Schwartzkopf 
760 6333 1917 1953.04.17. 1950.04.28. 

Ludnavölgyi Kőszénbánya Kft Ipar-

vasút 
–1946 

D-n2t; 

MÁV 
498.004. 

Sajószentpéter – Kondó – Harica 

Iparvasút 
1946–1950–? 

 

 

15. pályaszámú,  

Borsig gőzmozdony  

  

 A 15. pályaszámú mozdony is 600 mm nyomtávolságú volt. 1953. március 25-én még 
a Sajómelléki Szénbányáknál dolgozott. Azt, hogy ide mikor került át, nem sikerült megállapí-
tani. 

 

                                                           
26

 Villányi György a mozdony eredetét a „toronyi MÁK szénbánya”-hoz teszi.  Tévedés van sok helyen, mert a 
toronyi (lignit) lelőhelyet és a nagytoronyai szénbányát keverik! A MÁK Rt-nek a Nagytoronyai szénhez volt 
köze. A MÁSZ Rt-nek pedig a II. világháború után a Vas megyei toronyi lignitbányához. Esetünkben a helyes 
megnevezés „toronyi MÁSZ szénbánya”. 
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Pálya 

szám 
Gyártó 

Nyomtáv 

(mm) 

Gyári 
szám 

Gyár- 

tási 
év 

Műtan 

rendőr 

dátum 

Kazán 

próba 
Tulajdonos Jegyzet 

15 Borsig 760 9928 1917 1941953.03.25. 1952.06.19. 

MÁV Celldömölk Fűtőház leltárában 

1946. 498.002. 

D-n2t; 
MÁV 

498.002. 

MÁV Békéscsaba 
1953.03. eladva 

Sajószentpéter – Kondó – Harica Iparvas-

út 
1953.03.– 

 

 

 

VaFe
27

 Hoffer R-35  

dízelmozdony  
 

Pályaszámát nem ismerjük, nem maradt fenn adat. 
 

 

 

R-35 a gyulai kisvasúton28
 

 

 

 

R-35 a kemencei kisvasúton29 

 

 

 

 Innen folytatjuk a már ekkor államosított, majd Sajószentpéter – Kondó – Harica 

Iparvasútra átnevezett, majd később MÁV vonalként is működő „bánya, iparvasút, gazdasági 
vasút” mozdonyainak számba vételét. 

Amint az látható a vasúton elég vegyes mozdonypark szolgált. Ezek részben az előd vasúttól 
származtak, részben a fejlesztések és a mozdonyok áthelyezéseiből eredtek. A kezdetekben 

                                                           
27

 VaFe → Vasútfejlesztő Rt. „Vasútfejlesztő Részvénytársaság alakult. Az alaptőke 150.000 pengő, mely 600 
darab 250 pengős részvényből áll. Az új cég motoros és egyéb közúti járóművek gyártását, ezek tartozékainak 
előállítását, szerelését vette programjába. Az igazgatóság tagjai: Lukács Ödön, Lacsny Árpád és Konek Alfréd.” 
Honi Ipar, 1941 (2. évfolyam, 1-22. szám)1941-09-01 / 15. szám 
28

 Felek Ferenc fényképe 
29

 Kemencei kisvasút 
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gőzmozdonyokkal folyt a vontatás, aztán később jöttek a dízelmozdonyok is. A vasútüzem egy 
jelentős időszakában mindkét mozdonytípus használatban volt. 

 

MÁVAG, 70. szerkezetű gőzmozdony 

 

Az első képeken egy 70. szerkezetű, MÁVAG mozdony, később MÁV 490. típus látha-

tó, a személyzetével és a sajószentpéteri vasutasokkal. 

Ezek lennének a „hiányzó” 10. és 13. pályaszámú gőzmozdonyok? 

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.30

 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. 

 

 

 

 

1951, Sajószentpéter - Harica vasút,  
 mozdonyvezető, fűtő, és ?

31
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sajószentpéter-Harica vasút,  
mozdony személyzet és ?, 

az 1950-es években32
 

 

 

 

                                                           
30

 A gyártási változatokat a 70. sorozatszám „kitevőjében” jelezték, például 7009
, 70

19… 
31

 Facebook, ismeretlen szerző 
32

 Facebook, ismeretlen szerző 
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A MÁVAG 70. gyári szerkezetszámú mozdonya a gyenge felépítményű pályákra ké-
szült, 4,4 t tengelynyomással. A mozdony sík terepen 170 tonnás vonatot 20 km/h sebesség-

gel, 25 ‰ emelkedésű pályán, 55 tonnás vonatott 10 km/h sebességgel még képes volt von-

tatni. Jó minőségű szénnel 220 LE volt a teljesítménye.  

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

jes hossza 6994 mm, magassága 3500 mm, teljes tengelytávolság 2750 mm. Szolgálati tömeg 
17,6 t. Jelleg D-n2t, rostélyfelület 0,75 m

2
, forrfelület 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 első világháború után a trianoni békeszerződés következtében az elsősorban hegyi pályák 
tehervonati szolgálatára alkalmas mozdonyok közül a megmaradtak többnyire bányavasutak-

nál szolgáltak tovább. A MÁVAG 70. szerkezetű mozdonyaival gyakorlatilag azonos a 85. 

szerkezet, csak csökkentett kazán-, rostély- és hajtási méretekkel bírt, a súlycsökkentés miatt. 

Sajószentpéteren két ilyen mozdony is dolgozott. Az 5855/1950 gyártási adatokkal bíró moz-

dony, melynek pályaszáma ismeretlen. A másik mozdony a 490.081 GVI, 5856/1950 gyári 
számmal. 

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, méltó körülmények között. 

Erről a mozdonyról maradt fenn a legtöbb fénykép, jó néhány már a balinkai bányavasúti 
szolgálatban. 

 

A MÁV Gépgyár 709
 szerkezetszámú, MÁV 490,952–957 pályaszámú 

gőzmozdonyának jellegrajza
33

 

 

Az utolsó 70
19

 szerkezetszámú mozdony Szovjetunióba történt kiszállítása után tovább folyta-

tódott a típus mozdonyainak a gyártása a budapesti MÁVAG gyárban. 1947-ben és 1948-ban 

20 darab 70
20

 szerkezetszámú lokomotívot építettek a jugoszláv háborús jóvátételi keret ter-

hére. A mozdonyokat az akkor még nagykiterjedésű jugoszláv 760 mm nyomtávolságú háló-
zaton állították forgalomba.  

                                                           
33

 Malatinszky Sándor: A MÁV 490 sorozatú gőzmozdonyai és a 490,039 pályaszámú mozdony felújítása 
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Az 1949-ben jugoszláv megrendelésre épített mozdonyok 70
21

 szerkezetszámmal készültek. A 

70
21

 szállítás lokomotívjai a tömeggyártás követelményeinek megfelelően már egyszerűbb 

kivitelűek voltak. Acél tűzszekrénnyel és a szegecselés helyett egyre több hegesztett elemmel, 
így hegesztett víztartályokkal készültek. A víztisztítókon a tápfejek homoktartályok oldalára 
való áthelyezésével a lövettyűket a tápfejekkel összekötő vezetéket lerövidítették. 

A széntüzelésű mozdonyok a MÁV-nál használatos kúpos kéménnyel és füstszekrényben elhe-

lyezett hengeres szikrafogóval készültek, de a széntartályuk tároló kapacitását a lemezburko-

lat megnagyobbításával 1,3 m3
-re megnövelték. Az 1950-ben épített többi 70

21
 gyári szerke-

zetszámú mozdony közül nyolcat 490,054 – 061 pályaszámokkal a MÁV állította forgalomba 
a kezelésében lévő békéscsabai és a sárospataki keskeny nyomtávolságú hálózatokon. 

A mozdonyok villamos világítással, de légfékberendezés és a MÁV mozdonyokra jellemző 
biztonsági kapcsolat nélkül készültek. 1949-ben a MÁVAG gyár budapesti műhelye műhelyei-

ben épített utolsó két 70
21

 szerkezetszámú gőzmozdonyt a Bükkaljai Szénbányák Nemzeti Vál-

lalat helyezte üzembe.  

Sajószentpéteren tehát két ilyen mozdony is dolgozott. Az 5855/1949 gyártási adatokkal bíró 
mozdony, melynek pályaszáma ismeretlen. A másik mozdony a 490.081 GVI, 5856/1949 gyá-
ri számmal. Ezek tehát MÁVAG 7021

 szerkezetű gőzmozdonyok voltak! 

 

 

Pálya 

szám 
Gyártó 

Nyomtáv 

(mm) 

Gyári 
szám 

Gyár- 

tási 
év 

Műtan 

rendőr 

dátum 

Kazán 

próba 
Tulajdonos Jegyzet 

10. 
MÁVAG 

70. 
760 5855 1949 1949. 

1950.10.27. 

1970.09.24. 

Sajószentpéteri – Kondó – Harica bányavasút 
1949.-1957 

C-n2t, 

MÁV  
490.? 

Balinka bánya bányavasút „Győző” 

1957 - 
Kiállítva Balinka bánya előtt, 1990-es évek 

Kiállítva a bakonycsernyei bányászati  
emlékhelyen 

 

Pálya 

szám 
Gyártó 

Nyomtáv 

(mm) 

Gyári 
szám 

Gyár- 

tási 
év 

Műtan 

rendőr 

dátum 

Kazán 

próba 
Tulajdonos Jegyzet 

13. 
MÁVAG 

70. 
760 5856 1949 1949. 

1950.10.27. 
1958.08.13. 

Sajószentpéteri – Kondó – Harica bányavasút 
1950.02.22.-1954 

C-n2t; 
GV81, 

MÁV 

490. 081, 
GVI 

Sajószentpéteri – Kondó – Harica bányavasút 
GV81 

1954 

Sajószentpéteri – Kondó – Harica bányavasút 
490.081. GVI 

1955-1958 

Gánt34 

1958.08.13. 

Gánt 
Selejtezés 1963.09.24. 

 

Az 5855/1950 gyártású mozdony a sajószentpéter - haricai vasútról – valószínűleg a dízel-

mozdonyok itteni számának növelésekor – Balinka bányához került a Dunántúlra, és ott még 
hosszú ideig dolgozott. A „Győző” nevet kapta. Munkáját ott befejezve, felújítva, Balinka 

                                                           
34

 Bauxit bányászat és bányavasút. 
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bánya előtt volt kiállítva, majd a bánya megszűnte után a bakonycsernyei bányászati emlék-

helyre vitték át. Jelenleg is ott található, méltó körülmények között. 

 

 

 

Az 5855/1949. gyártású, 490.  
sorozatú gőzmozdony, itt már a 

balinkai bányavasúton35
 

 

 

Erről a mozdonyról maradt fenn a leg-

több fénykép, jó néhány már a balinkai 

bányavasúti szolgálatban. 

 

 

 

 

 

„Győző” itt még a balinkai  

bányaudvaron…36
 

 

 

 

 

 

 

… majd a bányaüzem bejáratánál, az 1990-es évek közepén…37
 

                                                           
35

 Rónaföldi Zoltán gyűjteménye 
36

 1972-ben a kisgyóni bányaüzem bezárásával leállt a forgalom a balinkai külszíni bányavasúton. A vonalon 
üzemelő két 70. szerkezetszámú gőzmozdony közül a 7021

 szerkezetszámú „Győző”- t a balinkai bányaüzem 
területén állították ki és meg is őrizték az utókornak! A 70

18
 szerkezetszámú „Imre” az Alumínium Ércbányásza-

ti Múzeum gánti szabadtéri kiállítására került. 
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és utána „Győző” a bakonycsernyei bányászati emlékhelyen 

 

 

 

 „Győző” a balinkai bányászat emlékkönyvében 

 

 

Számos irodalmi forrás e két mozdony gyártását 1950-re teszi. A következő fénykép egyér-

telmű, a gyártásuk 1949-es! 

 

                                                                                                                                                                                     
37

   Rónaföldi Zoltán gyűjteménye 
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Az 5855. gysz. mozdony, 

 gyártási éve 1949!38
 

 

Az egy külön érdekessége a gazdasági 
vasutaknak, hogy a mezőgazdasági termelővidéket 

kiszolgáló keskeny nyomtávolságú vasutak jármű-
állaga az őszi szállítási csúcsokhoz igazodott, ezért a járműveik jelentős része az év többi ré-
szén kihasználatlanul állt. Így gyakran előfordult, hogy a MÁV a kihasználatlanul álló gőz-

mozdonyait az állandóan leterhelt, bányaüzemeket kiszolgáló vonalak szállítási problémáin 
enyhítve, hosszabb rövidebb ideig a GV Igazgatóság rendelkezésére bocsátotta. Így a mozdo-

nyok egy része sok helyen, akár ideiglenesen is előfordult. 
1961. április 1-jén a MÁV kezelésébe került a GV Igazgatóság 1115 km hosszú, korlá-

tozott közforgalomra is berendezett 760 mm nyomtávolságú vonalhálózata.  

A GV hálózaton abban az időben már nagy számban üzemelő dízelmozdonyok mellett 61 

gőzmozdony is volt, közöttük a sajószentpéter – haricai vonalon az egyetlen 70
21

. szerkezet-

számú, 490,081 pályaszámú gőzmozdony.  

A MÁV az idényjellegű és a kisforgalmú GV vonalakon dolgozó, kisteljesítményű, B- és C-

tengelyelrendezésű gőzmozdonyokat új szállítású C50 típusú dízelmozdonyokkal váltotta fel. 

1962-ben, amikor az egykori GV Igazgatóság gőzmozdonyainak száma a felére csökkent, már 
csak három, bányaüzemeket kiszolgáló vonalon, illetve hálózaton: az Oroszlányi, a Hird–
Komlói és a Szobi GV-n közlekedtek gőzmozdonyok. 

A gazdasági vasutak feleslegessé vált gőzmozdonyokat a MÁV leselejtezte. 

Sajószentpéteren – egy vasútbővítési iratból tudjuk – hogy1958-ban már nem voltak üzemben 
gőzmozdonyok az iparvasúton. Kizárólag dízelmozdonyok voltak már szolgálatban! 

 

Foglaljuk össze, hogy mit is tudunk a vasút 1945 utáni időszakáról! 

 

Pálya 

szám 
Gyártó 

Nyomtáv 

(mm) 

Gyári 
szám 

Gyár- 

tási 
év 

Tulajdonos Jegyzet 

1 O&K 760 3077 1908 

Ludnavölgyi Kőszénbá-
nya Kft Iparvasút. 
7703/39. ü.irat,  
1939. – 1946 

C-n2t;39 

50 LE40 

Sajószentpéter – Kondó – 

Harica Iparvasút 
1946-1954 

Mecseki Szénbányák, 
Nagymányok,  
1954- 

                                                           
38

 Rónaföldi archív 
39

 C-n2t → C (három kapcsolt kerékpár), n (telített gőz), 2 (gőzhengerek száma), t (szertartályos mozdony). 
40

 50 LE  ~ 37 kW 
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2 

 

Jung 
 

760 604 1902 

Ludnavölgyi Kőszénbá-
nya Kft Iparvasút. 
1940.09.06.  – 1946 

C-n2t, 

50 LE 

Sajószentpéter – Kondó – 

Harica Iparvasút 
1946-195? 

Magyar Sertéshizlaló és 
Húsipari Rt Nagytétény.  
195?–? 

3 Smoschewer 760 604 1917 

Kondói Kőszénbánya Kft  
Iparvasút 
1937.08.24. -1946 

C-n2t Sajószentpéter – Kondó – 
Harica Iparvasút 
1946- 

4 

Kondó – 

Sajószentpéter 
bányavasút 

javítóműhely 

760 - 1941 

Kondói  
Kőszénbánya Kft 
1941-1946 

„Tarzan”, 
Ford  

tehergépkocsiból  
átépítve 

Sajószentpéter – Kondó – 

Harica Iparvasút 
1946- 

5. Jung 760 163 1893 

Ludnavölgyi Kőszénbá-
nya Kft bányavasút 
1943- 1946 

C-n2t Sajószentpéter – Kondó – 

Harica Iparvasút 
1946- 

6 Hunslet 760 1242 1916 

Ludnavölgyi Kőszénbá-
nya Kft Iparvasút 
1938- 1946 

2C-n2t, 

GVI 385,69041 

Sajószentpéter – Kondó – 

Harica Iparvasút 
1946-1953.04.17. 

Sajómelléki Szénbányák 
N.V. Kazincbarcika- 

Herbolya bányavasút 
1953.04.17.–1958.- 

7 
MÁVAG 

106/5 
760 4877 1925 

Sajószentpéter – Kondó – 
Harica Iparvasút 
1950.11.10.-1955.11.22. 

C-n2t 
Pálháza (357.113.) - 

Debrecen járműjavító 

1960.06.21.- 

Leállítva és kiállítva? 

Palkonyai Kisvasutak 

Kft42 

8 
MÁVAG 

106/5 
760 4878 1925 

Sajószentpéter – Kondó – 
Harica Iparvasút 
1950.11.10.-1955.11.22. 

C-n2t 

9. Henschel 760 5277 1899 

Kondói Kőszénbánya  
Kft bányavasút 
1923.11. –1946 C-n2t, 

MÁV-GVI 
382.083. 

Sajószentpéter – Kondó – 

Harica Iparvasút 
1946- 1955–GV83. 

10. 
MÁVAG 

70. 
760 5855 1949 

Sajószentpéteri – Kondó – 

Harica bányavasút 
1949.-1957 

C-n2t, 

MÁV  
490.? 

Balinka bánya bányavasút 
„Győző” 

1957 - 
Kiállítva Balinka bánya 
előtt, 1990-es évek 

Kiállítva a bakonycsernyei 
bányászati  
emlékhelyen 

                                                           
41

 Felek Ferenc adata 
42

 Palkonyai Kisvasutak Kereskedelmi, Szolgáltató és Turisztikai Korlátolt Felelősségű Társaság. Palkonya 

(Németpalkonya) község Baranyában a Siklósi járásban. A Pécs–Villány–Magyarbóly-vasútvonal érinti a telepü-
lést. 
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11 O&K 760 6812 1914 

1. Alsórákosi Fatársaság – 

Alsórákos (Cservenka Rt) 

1941-? 

B-n2t, 

„Walter” a neve; 
GVI 297,691 

2. Valahol üzemel, mert 
1947-ben is van kazán-
vizsgája! 

3. „Ócskavas kereskedés” 
1950-es évek eleje 

4. Sajószentpéter – Kondó 
– Harica Iparvasút  
1952-53 felújítás a 
sajószentpéteri fűtőházban 

5. Sajószentpéter – Kondó 
– Harica Iparvasút 
11. psz.  

1953.03.25. műtanrendőri 
próba 

6 . Kazincvölgyi Bánya-
vasút, 43 

Kazincbarcika – Herbolya 

1. pályaszám 

1953- után 

12 O&K 600 10797 1924 

MÁSZ Rt, Toronyi Bá-
nyaüzem 
1945- 

C-n2t 

Sajószentpéter – Kondó – 

Harica Iparvasút 
1946-? 

3. Sajómelléki Szénbá-
nyák NV. bányavasút 
?–1953.03.25. 

13. 
MÁVAG 

70. 
760 5856 1949 

Sajószentpéteri – Kondó – 

Harica bányavasút 
1950.02.22.-1954 

C-n2t; 

GV81, 
MÁV 

490. 081, 

GVI 

Sajószentpéteri – Kondó – 
Harica bányavasút 
GV81 

1954 

Sajószentpéteri – Kondó – 

Harica bányavasút 
490.081. GVI 

1955-1958 

Gánt44 

1958.08.13. 

Gánt 
Selejtezés 1963.09.24. 

14 
SchW 

Schwartzkopf 
760 6333 1917 

Ludnavölgyi Kőszénbá-
nya Kft Iparvasút 
–1946 

D-n2t; 

MÁV 

498.004. 
Sajószentpéter – Kondó – 

Harica Iparvasút 
1946–1950–? 

15 Borsig 760 9928 1917 

MÁV Celldömölk Fűtő-
ház leltárában 

1946. 498.002. 
D-n2t; 

MÁV 

498.002. 

MÁV Békéscsaba 
1953.03. eladva 

Sajószentpéter – Kondó – 

Harica Iparvasút 
1953. 03.után 

  
VaFe 

Hoffer R-35 
   

Ludnavölgyi Kőszénbá-
nya Kft Iparvasút 
1941–1946 

VaFe45 ..../1... 

                                                           
43

 Ekkor a Sajószentpéter – Kondó – Harica Iparvasút és a Kazincbarcika – Herbolya Iparvasút közös vezetés 
alatt működik, a Bükkaljai Szénbányavállalaton belül. 
44

 Bauxit bányászat és bányavasút. 
45

 VaFe → Vasútfejlesztő Rt. „Vasútfejlesztő Részvénytársaság alakult. Az alaptőke 150.000 pengő, mely 600 
darab 250 pengős részvényből áll. Az új cég motoros és egyéb közúti járóművek gyártását, ezek tartozékainak 
előállítását, szerelését vette programjába. Az igazgatóság tagjai: Lukács Ödön, Lacsny Árpád és Konek Alfréd.” 
Honi Ipar, 1941 (2. évfolyam, 1-22. szám)1941-09-01 / 15. szám 
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Sajószentpéter – Kondó – 

Harica Iparvasút 
1946– 

 

 

 A dízelmozdonyok korszaka 

 

Az 1950-es évek második felétől a vasút egyre több dízelmozdonyt kapott, főleg a C-

50 sorozatból. Ebből itt 8 mozdony üzemelt. A B-26 típusból pedig kettő.  

Mindezekkel együtt a gőzmozdonyok fokozatosan selejteződtek, kivonásra kerültek. Az 

üzemvitel egyszerűbbé vált, nem kellett szén, víz, salakolás, két személy a mozdonyra… A 
javítás, karbantartás is jóval, kisebb munkával járt.  

 

A gazdasági vasutak mozdonyszámozási rendszerében a motoros mozdonyok a pálya-

szám alapján a táblázat szerintiek. (GVa;b;cc) 

 

GV Gazdasági Vasutak 

a a mozdonytípus sorszáma 

b teljes tömeg kerekítve, lehet kétjegyű is 

 ab együtt: 
14 MD-40 

25 R-35 

34 B-26 

35 A-26 

37 belső csapágyas C-50 

45 rövid, külső csapágyas C-50 

57 külső csapágyas C-50 

611 L-60 

cc sorszám 

 

A kisvasúti honlap a Sajószentpéter – Kondó – Harica Iparvasútra a következő dízel-

mozdonyokat tartalmazza. 

 

Kisvasúti honlap szerint 

 

Hely Pályaszám Gyártás Állapot 
C50 mozdony,  

belső csapágyas változat  
(GV 3700 sorozat)46 

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...   

                                                           
46

 Korábban GV300 sorozat 
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Sajószentpéter  SzBG ..../1...   

 

A saját kutatások alapján 

 

C50 dízelmozdonyok 

 

A C 50 mozdonyok első sorozatáról így ír a miskolci MÁV Igazgatóság 1992-es emlék-

könyve: 

 

„ Ezeket a C 50 típusjelű mozdonyokat 
a MÁV Északi Főműhelye gyártotta a második 
világháború után a GV részére. A mozdonyok-

ba 50 LE-s (37 kW-os) Csepel D.413 típusú, 4 
hengeres, 4 ütemű, előkamrás dízelmotort épí-
tettek be. Ötfokozatú mechanikus sebességvál-

tójuk és fogaskerekes tengelyhajtásuk volt. Az 
irányváltóba fokozatváltót is beépítettek. 
Mindkét tengely hajtott volt, a tengelytáv 1500 mm volt. A mozdony mechanikus kézi- és láb-

fékkel volt fékezhető.  

 

Irányváltóval egybeépített 
fokozatváltó47

 

 

A C 50-es típus két csoportba oszlottak tömegük szempontjából. A 
4501-től kezdődő pályaszámúak 5 t, a 3701-től és az 5701-től 
kezdődő pályaszámúak 7 t tömegűek voltak. Ennek megfelelően 
tengelyterhelésük 2,5 és 3,5 tonna volt. A MÁV a C 50 típusú 
mozdonyok egy részét az M 297 sorozatszámmal látta el. A moz-

donyok 30km/h legnagyobb sebességgel közlekedhettek.”48
 

 

 

 

 Saját kutatás szerint 

 

  Az 1953. gyártási évből. 

 

Pálya Gyártó Nyomtáv Gyári Gyár- Műtan Tulajdonos Jegyzet 

                                                           
47

 Balogh Imre: Kisvasúti mozdonyok az A26-tól a C 50-ig. 
48

 MÁV Miskolci Igazgatóság Emlékkönyve, 1992. 
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szám (mm) szám tási 
év 

rendőr 

dátum 

 

MÁV 

Északi  
Főműhely 

760 

Éfm… 

1953 - 
Sajószentpéteri – Kondó – Harica bányavasút 
1953 után- 

C50 

 Éfm… 
 Éfm… 
 Éfm… 
 Éfm… 

 

  Az 1955. gyártási évből 

  

A GV 386, majd GV 3786 számú C50 mozdony 

 

 

 

 

 

C50 mozdony, 2255,3786 belső  
csapágyas változat  
(GV 3700 sorozat, GV 3786)

50
  

 

 

 

 

 

 

 
 Gemenc, C50Z-404, 1997

51
  

 

 

                                                           
49

 Villányi György adata 
50

 https://www.kisvasut.hu/jarmulista/view_jarmu.php?kbk=2255,3786&i=9202 
51

 Fotó: Chikán Gábor, 1997.09.30. 

Pálya 

szám 
Gyártó 

Nyomtáv 

(mm) 

Gyári 
szám 

Gyár- 

tási 
év 

Műtan 

rendőr 

dátum 

Tulajdonos Jegyzet 

 

MÁV 

Északi  
Főműhely 

760 Éfm x 1956 - 

Oroszlány  C50 

HD2. psz. 

Oroszlány/GVI  
1957.12.27.  

C50 

GV 386 

Sajószentpéter – Kondó – Harica bányavasút 
1958 – 1964.07.  

Oroszlány/(tanács)  

1964.07.  

Mohács   

Gemenc ÁEV  
C24-401 (átépítve C50-ből)49 
1964.07. 

Átépítve: 
C 24-402 

Gemenc   
1991.10.16. 

Átépítette: 
BaMü MÁV 
Bajai Műhely 

CDH 24-404 

Gemenc 
1997. 

Átépítette: 
FKG (MÁV 
FKG kft. 

Jászkisér) 
C50Z-404 

https://www.kisvasut.hu/jarmulista/view_jarmu.php?kbk=2255,3786&i=9202
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A C50Z személyvonattal, 
Gemenc

52  
 

 

 

 

 

Sajószentpéter – Harica vasút,  
a GV 386  mozdony,  

1964
53

 

 

 

 

 

  

 

Sajószentpéter - Harica vasút.  
GV386 mozdony, 1961

54
  

 

 

 

 

A GV 387, majd GV 3787 számú C50 mozdony 

Pálya 

szám 
Gyártó 

Nyomtáv 

(mm) 

Gyári 
szám 

Gyár- 

tási 
év 

Műtan 

rendőr 

dátum 

Tulajdonos Jegyzet 

 

MÁV 

Északi  
Főműhely 

760 Éfm x 1956 - 

Oroszlány   
1956 

C50 
HD3 psz. 

Oroszlány/GVI  
1957.12.27.  

C50 
GV 3787 

Debrecen 
1961.08.19.  

Sajószentpéteri – Kondó – Harica 

Iparvasút 
1961-1964 

Oroszlány   

1964.07. 

Gemenc ÁEV (átépítve C50-ből)55 

1964.07. 
Átépítve: 
C24-401 

Gemenc   
1991.10.16. 

Átépítve: 
BaMü (MÁV Bajai Műhely) 
CDH 24-401 

Gemenc  Átépítve: 

                                                           
52

 Fotó: Molnár Márk, 2003.09.27. 
53

 Facebook, ismeretlen szerző 
54

 Facebook, ismeretlen szerző 
55

 Villányi György adata 
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2009.12.22. ÉJj (MÁV Északi Járóműjavító 
Ü.V.) 
CDH 24-401 

 

 

 

C24-401-es nyitott kocsikból álló  
vonatával vár indulásra56  
 

 

 

 
 

 

CDH08-401
57

  

 

 

 

 

 

 

CDH08-401, különvonat  
szerelvénye58

  
 

 

 

 

A GV 388, majd GV 3788 számú C50 mozdony 

 

Pálya 

szám 
Gyártó 

Nyomtáv 

(mm) 

Gyári 
szám 

Gyár- 

tási 
év 

Műtan 

rendőr 

dátum 

Tulajdonos Jegyzet 

 

MÁV 

Északi  
Főműhely 

760 Éfmx… 1955 - 

Oroszlány   C50 
HD 4. psz 

Kapuvár 
1955 

 

C50, 
GV388 

Kapuvár 
1956.09.17. 

Oroszlány/GVI  
1957.12.27.  

Sajószentpéteri – Kondó – Harica bányavasút 
1958 - 1961 

Győrszemere  C50, 

                                                           
56

 Fotó: Tasnádi Tamás, 1979. 
57

 Fotó: Halász Zsolt dr., 2011.08.13. 
58

 Fotó: Molnár Márk, 2006.02.18. 
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1961.09.  GV388, 

GV3788 

Szob 

1978.05. C50 

GV388 Budapest Gyermekvasút 
1993.07.27. 

 

 

 

 

GV 3788, a valamikori 

GV388
59

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sajószentpéter – Harica vasút, 
Tóth Péter és Zámolyi Pál 

a képen60
 

 

 

„ Mozdonyok  

Az 50-es évek végére a gőzmozdonyok a „pályavontatásban” már nem vettek részt. 
Lehetséges, hogy a bányánál és a depókban tolatómozdonyként még használták őket, de azo-

kon kívül nem közlekedtek.  

A használt típus a C-50-es dízelmozdony volt… Annyit kiegészítésül, hogy ezek a típus első 
változatai voltak, légfék berendezéssel például nem rendelkeztek…”61

 

 

B-26 mozdonyok 

 

 Kisvasúti honlap szerint 

 

Hely Pályaszám Gyártás Állapot 
B 26 mozdonyok 

Sajószentpéter  SzBG ..../1...   

Sajószentpéter  SzBG ..../1...   

                                                           
59

 Fotó: Halász Zsolt dr., 2012.04.28. 
60

 Facebook, Kocsis Pál. Várady József lelkész: A tiszáninen református templomai című könyvéből. 
61

 Sztehno Ervin emlékezései 
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Pálya 

szám 
Gyártó 

Nyomtáv 

(mm) 

Gyári 
szám 

Gyár- 

tási 
év 

Műtan 

rendőr 

dátum 

Tulajdonos Jegyzet 

 

B-26 

Roessemann 
–  

Harmatta, 

vagy  
Szállitó- 

berendezések 

Gyára 

760 SzBG…/19.. ? - 
Sajószentpéteri – Kondó – 
Harica bányavasút 
1948 után -1960 előtt 

 

 

Pálya 

szám 
Gyártó 

Nyomtáv 

(mm) 

Gyári 
szám 

Gyár- 

tási 
év 

Műtan 

rendőr 

dátum 

Tulajdonos Jegyzet 

 

B-26 

Roessemann –  
Harmatta, 

vagy  

Szállitó- 
berendezések 

Gyára 

760 SzBG…/19.. ? - 
Sajószentpéteri – Kondó – Harica bányavasút 
1948 után -1960 előtt  

 

A mozdonytípus tervei a Gazdasági Vasutak Igazgatóságágának 1948-ban kiírt pályá-
zatára készültek a Roessemann – Harmatta Gép és Csőgyár Részvénytársaságban.62

  

A cég 760 mm nyomtávolságú  A–26 és a 600 mm nyomtávolságú B–26 típusú mozdonyok-

kal pályázott. Az A–26 típusból csak egy darab készült, de a B–26-osokat alkalmassá tették 
760 mm nyomtávolságú pályán való közlekedésre is. 

A Gazdasági Vasutak számára ebből a típusból 14 darabot építettek, az 1956 utáni pályaszá-
mozási rendszer szerint a GV 3400-as sorozatba tartoz-

tak. A típusból összesen körülbelül 100 példányt készí-
tettek a magyarországi kisvasutak számára. 

 

B-26 típusú mozdony, 

Lillafüred63
 

 

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 vezetőfülké-
ben támlás vezetőülés található. A vezetőálláson kézzel működtethető töltésszabályzó, és két 
lábpedál (tengelykapcsoló, fék) szolgál a mozdony kezelésére. A vezetőállás megvilágítására 
elektromos lámpa szolgál. 

A mozdonyba kéthengeres, Ganz-Jendrassik rendszerű II. IMC 130 típusú négyütemű, 
előkamrás, 26  LE teljesítményű dízelmotort építettek be, amit a  Kismotor- és Gép-

                                                           
62

 A gyár az államosítás után a Szállítóberendezések Gyára nevet vette föl. 
63

 Wikipédia 
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gyár 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 mö-
gött van elhelyezve, űrtartalma 30 liter. 

A mozdony erőátviteli rendszere teljesen mechanikus. A motor tárcsás tengelykapcsolóval 
csatlakozik a négyfokozatú toló kerekes sebességváltóhoz. A sebességváltó fokozatai gömb-

csuklós karral kapcsolhatók. Az irányváltó kúpkerekes kivitelű, elfordítható karral működtet-

hető. Az irányváltóból a hajtónyomatékot homlokkerék hajtás útján adják át a hátsó tenge-

lyeknek. Az első kerékpár meghajtása a két kerékpárt összekötő csatlórúddal történik. 

Az egyes sebességfokozatokhoz tartozó sebesség- és vonóerő értékek. 

 

Fokozat 
Sebesség 

 (km/h) 

Vonóerő 

 (N) 

1 4,6 13400 

2 7,4 8300 

3 12 5170 

4 19 3200 

 

A kerekek kéregöntésűek, azokat a hornyos tengelyvégekre csavarkötéssel rögzítették. Rugó-
zásuk tekercsrugóval történik. A mozdony belső csapágyazású, az ágyvezetékeken betétek 
segítségével állítani lehet. 

A fék kézzel- vagy lábpedállal működtethető. A mozdony homokoló berendezése kézzel mű-
ködtethető. 

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 Vasutaknak a 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. 

Mára csak egyetlen B–26-os típusú mozdony maradt fenn, mely a szerencsi cukorgyár-

ban szolgált, ma pedig a Lillafüredi Állami Erdei Vasút járműállományának része. Felújítá-
sa 2004 és 2006 között megtörtént, különleges alkalmakkor használják. Ezen kívül megma-

radt még egy B–26-os mozdony vezetőfülkéje a Tömörkényi Halgazdasági Vasúton. 

E mozdonyból kettő volt rendszeresítve a Sajószentpéter – Harica vonalon. 

 

Skoda BND – 30 bányamozdony 

A fellelt képek tanúsága szerint a vasút bizonyos szakaszain – vélhetően a bányákhoz 
bekötő, 600 mm nyomtávon – BND – 30 bányamozdony (ok) is működtek. 
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A képen a Sajószentpéter - Harica  

bányavasút látható az 1960-as évek elején.  
A mozdonyvezető Sajcz László64

 

 

A BND–15 és a BND–30 típusú dízel bányamozdo-

nyok csehszlovák gyártmányok voltak, a Skoda 

készítette ezeket.65
 

 

 

BND – 30 bányamozdonyok 

szállításra való előkészítése 

a gyártónál66 
 

 

Néhány korabeli dízel bányamozdony ada-

ta a táblázatban látható 

 

Típus 

Teljesít- 
mény 

(LE) 

Sebesség 

(km/óra) 
Vonóerő 

(N) 
Mozdony 

tömege 

(kg) 1 2 3 4 1 2 3 4 

BND-30 30 4,4 8,4 14,0 - 12000 6000 3520 - 6300 

BM-50 50 4,0 9,3 14,7 - 23500 10500 6500 - 6750 

Deutz 90 3,3 6,6 10,3 15,9 35000 25600 14800 12400 14000 

 

Pálya 

szám 
Gyártó 

Nyomtáv 

(mm) 

Gyári 
szám 

Gyár- 

tási 
év 

Műtan 

rendőr 

dátum 

Tulajdonos Jegyzet 

 
BND-30 

Skoda 
600 ? ? - 

Sajószentpéteri – Kondó – Harica bányavasút 
1945 után 

 

 

Ezek után foglaljuk össze az 1945 utáni gőz- és dízelmozdonyokat a sajószentpéteri 
ipar- és bányavasúton! 

 

Pálya 

szám 
Gyártó 

Nyomtáv 

(mm) 

Gyári 
szám 

Gyár- 

tási 
év 

Tulajdonos Jegyzet 

1 O&K 760 3077 1908 
Ludnavölgyi Kőszénbá-
nya Kft Iparvasút. 

C-n2t;67 
50 LE68 

                                                           
64

 198278895_1209576089479859_2870719740906858918_n Erika Sajcz  
65

 A hazai bányászatban is nagy mennyiségben üzemeltek, főleg a mecseki, sújtólégveszélyes bányákban. A 
hazai BM–50, a román gyártmányok, a csehszlovák BND–15 és –30, az LDM–45, a Deutz mozdonyokkal pár-

huzamosan kerültek hazánkban alkalmazásra. A bányászatunkban azért nagyon vegyes volt az alkalmazott dízel 
bányamozdonyok típusváltozata. A hazai gyártás sokszor nem tudott lépést tartani e kérdésben sem a felmerülő 
igényekkel.  
66

 Új Csehszlovákia, 1955 (2. évfolyam, 1-12. szám)1955-12-01 / 12. szám 
67

 C-n2t → C (három kapcsolt kerékpár), n (telített gőz), 2 (gőzhengerek száma), t (szertartályos mozdony). 
68

 50 LE  ~ 37 kW 
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7703/39. ü.irat,  
1939. – 1946 

Sajószentpéter – Kondó – 
Harica Iparvasút 
1946-1954 

Mecseki Szénbányák, 
Nagymányok,  
1954- 

2 

 

Jung 

 

760 604 1902 

Ludnavölgyi Kőszénbá-
nya Kft Iparvasút. 
1940.09.06.  – 1946 

C-n2t, 
50 LE 

Sajószentpéter – Kondó – 

Harica Iparvasút 
1946-195? 

Magyar Sertéshizlaló és 
Húsipari Rt Nagytétény.  
195?–? 

3 Smoschewer 760 604 1917 

Kondói Kőszénbánya Kft  
Iparvasút 
1937.08.24. -1946 

C-n2t Sajószentpéter – Kondó – 
Harica Iparvasút 
1946- 

4 

Kondó – 
Sajószentpéter 

bányavasút 
javítóműhely 

760 - 1941 

Kondói  
Kőszénbánya Kft 
1941-1946 

„Tarzan”, 
Ford  

tehergépkocsiból  
átépítve 

Sajószentpéter – Kondó – 

Harica Iparvasút 
1946- 

5. Jung 760 163 1893 

Ludnavölgyi Kőszénbá-
nya Kft bányavasút 
1943- 1946 

C-n2t Sajószentpéter – Kondó – 

Harica Iparvasút 
1946- 

6 Hunslet 760 1242 1916 

Ludnavölgyi Kőszénbá-
nya Kft Iparvasút 
1938- 1946 

2C-n2t, 

GVI 385,69069 

Sajószentpéter – Kondó – 
Harica Iparvasút 
1946-1953.04.17. 

Sajómelléki Szénbányák 
N.V. Kazincbarcika- 

Herbolya bányavasút 
1953.04.17.–1958.- 

7 
MÁVAG 

106/5 
760 4877 1925 

Sajószentpéter – Kondó – 
Harica Iparvasút 
1950.11.10.-1955.11.22. 

C-n2t 
Pálháza (357.113.) - 

Debrecen járműjavító 

1960.06.21.- 
Leállítva és kiállítva? 

Palkonyai Kisvasutak 

Kft70 

8 
MÁVAG 

106/5 
760 4878 1925 

Sajószentpéter – Kondó – 

Harica Iparvasút 
1950.11.10.-1955.11.22. 

C-n2t 

9. Henschel 760 5277 1899 

Kondói Kőszénbánya  
Kft bányavasút 
1923.11. –1946 C-n2t, 

MÁV-GVI 

382.083. 
Sajószentpéter – Kondó – 

Harica Iparvasút 
1946- 1955–GV83. 

10. 
MÁVAG 

70. 
760 5855 1949 

Sajószentpéteri – Kondó – 

Harica bányavasút 
1949.-1957 

C-n2t, 

MÁV  
490.? 

                                                           
69

 Felek Ferenc adata 
70

 Palkonyai Kisvasutak Kereskedelmi, Szolgáltató és Turisztikai Korlátolt Felelősségű Társaság. Palkonya 

(Németpalkonya) község Baranyában a Siklósi járásban. A Pécs–Villány–Magyarbóly-vasútvonal érinti a telepü-
lést. 



 A Sajószentpéter–Kondó–Harica külszíni bányavasút  A bányavasút 1945 utáni járművei 

|33 

Balinka bánya bányavasút 
„Győző” 

1957 - 
Kiállítva Balinka bánya 
előtt, 1990-es évek 

Kiállítva a bakonycsernyei 
bányászati  
emlékhelyen 

11 O&K 760 6812 1914 

1. Alsórákosi Fatársaság – 
Alsórákos (Cservenka Rt) 

1941-? 

B-n2t, 
„Walter” a neve; 
GVI 297,691 

2. Valahol üzemel, mert 
1947-ben is van kazán-
vizsgája! 

3. „Ócskavas kereskedés” 

1950-es évek eleje 

4. Sajószentpéter – Kondó 
– Harica Iparvasút  
1952-53 felújítás a 
sajószentpéteri fűtőházban 

5. Sajószentpéter – Kondó 
– Harica Iparvasút 
11. psz.  

1953.03.25. műtanrendőri 
próba 

6 . Kazincvölgyi Bánya-

vasút, 71 

Kazincbarcika – Herbolya 
1. pályaszám 

1953- után 

12 O&K 600 10797 1924 

MÁSZ Rt, Toronyi Bá-
nyaüzem 

1945- 

C-n2t 

Sajószentpéter – Kondó – 

Harica Iparvasút 
1946-? 

3. Sajómelléki Szénbá-
nyák NV. bányavasút 
?–1953.03.25. 

13. 
MÁVAG 

70. 
760 5856 1949 

Sajószentpéteri – Kondó – 

Harica bányavasút 
1950.02.22.-1954 

C-n2t; 

GV81, 
MÁV 

490. 081, 

GVI 

Sajószentpéteri – Kondó – 

Harica bányavasút 
GV81 
1954 

Sajószentpéteri – Kondó – 

Harica bányavasút 
490.081. GVI 
1955-1958 

Gánt72 

1958.08.13. 

Gánt 
Selejtezés 1963.09.24. 

14 
SchW 

Schwartzkopf 
760 6333 1917 

Ludnavölgyi Kőszénbá-
nya Kft Iparvasút 
–1946 

D-n2t; 

MÁV 
498.004. 

Sajószentpéter – Kondó – 

Harica Iparvasút 
1946–1950–? 

15 Borsig 760 9928 1917 

MÁV Celldömölk Fűtő-
ház leltárában 

1946. 498.002. 
D-n2t; 

MÁV 
498.002. 

MÁV Békéscsaba 

1953.03. eladva 

Sajószentpéter – Kondó – 

Harica Iparvasút 
1953. 03.után 

                                                           
71

 Ekkor a Sajószentpéter – Kondó – Harica Iparvasút és a Kazincbarcika – Herbolya Iparvasút közös vezetés 
alatt működik, a Bükkaljai Szénbányavállalaton belül. 
72

 Bauxit bányászat és bányavasút. 
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VaFe 

Hoffer R-35 
   

Ludnavölgyi Kőszénbá-
nya Kft Iparvasút 
1941–1946 

VaFe73 ..../1... Sajószentpéter – Kondó – 

Harica Iparvasút 
1946– 

 

 

Pálya 

szám 
Gyártó 

Nyomtáv 

(mm) 

Gyári 
szám 

Gyár- 

tási 
év 

Tulajdonos Jegyzet 

? 
C50 

MÁV 

Északi  
Főműhely 

760 

Éfm… 

1953 
Sajószentpéteri – Kondó – Harica bányavasút 
1953 után- 

C50 

? Éfm… 
? Éfm… 
? Éfm… 
? Éfm… 

? 

C50 
MÁV 

Északi  
Főműhely 

760 Éfm x 1956 

Oroszlány  C50 

HD2. psz. 

Oroszlány/GVI  
1957.12.27.  

C50 

GV 386 

Sajószentpéter – Kondó – Harica bányavasút 
1958 – 1964.07.  

 

Oroszlány/(tanács)  
1964.07.  

 

Mohács    

Gemenc ÁEV  
C24-401 (átépítve C50-ből)74 
1964.07. 

Átépítve: 
C 24-402 

Gemenc   

1991.10.16. 

Átépítette: 
BaMü MÁV 
Bajai Mű-
hely 

CDH 24-404 

Gemenc 
1997. 

Átépítette: 
FKG (MÁV 
FKG kft. 

Jászkisér) 
C50Z-404 

? 

C50 

MÁV 
Északi  

Főműhely 

760 Éfm x 1956 

Oroszlány   
1956 

C50 

HD3 psz. 

Oroszlány/GVI  
1957.12.27.  

C50 
GV 3787 

Debrecen 

1961.08.19.  

Sajószentpéteri – Kondó – Harica Iparvasút 
1961-1964 

Oroszlány   
1964.07. 

Gemenc ÁEV (átépítve C50-ből)75 
1964.07. 

Átépítve: 
C24-401 

Gemenc   

1991.10.16. 

Átépítve: 
BaMü 
(MÁV Bajai 
Műhely) 
CDH 24-401 

Gemenc  
2009.12.22. 

Átépítve: 
ÉJj (MÁV 
Északi 
Járóműjavító 
Ü.V.) 
CDH 24-401 

? 
MÁV 
Északi  760 Éfmx… 1955 Oroszlány   C50 

HD 4. psz 

                                                           
73

 VaFe → Vasútfejlesztő Rt. „Vasútfejlesztő Részvénytársaság alakult. Az alaptőke 150.000 pengő, mely 600 
darab 250 pengős részvényből áll. Az új cég motoros és egyéb közúti járóművek gyártását, ezek tartozékainak 
előállítását, szerelését vette programjába. Az igazgatóság tagjai: Lukács Ödön, Lacsny Árpád és Konek Alfréd.” 
Honi Ipar, 1941 (2. évfolyam, 1-22. szám)1941-09-01 / 15. szám 
74

 Villányi György adata 
75

 Villányi György adata 
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Főműhely Kapuvár 
1955 

C50, 

GV388 

Kapuvár 
1956.09.17. 

Oroszlány/GVI  
1957.12.27.  

Sajószentpéteri – Kondó – Harica bányavasút 
1958 - 1961 

Győrszemere  
1961.09.  

C50, 

GV388, 
GV3788 

Szob 

1978.05. C50 
GV388 Budapest Gyermekvasút 

1993.07.27. 

? 

B-26 

Roessemann 
–  

Harmatta, 

vagy  
Szállitó- 

berendezések 

Gyára 

760 SzBG…/19.. ? 
Sajószentpéteri – Kondó – Harica bányavasút 
1948 után -1967 előtt  

? 

B-26 
Roessemann 

–  
Harmatta, 

vagy  

Szállitó- 
berendezések 

Gyára 

760 SzBG…/19.. ? 
Sajószentpéteri – Kondó – Harica bányavasút 
1948 után -1967 előtt  

? 
BND-30 

Skoda 
600 ? ? 

Sajószentpéteri – Kondó – Harica bányavasút 
1945 után 

 

 

 

1963-ban az Mk49 sorozatú mozdonyok forgalomba állításával véget ért a MÁV 760 
mm nyomtávolságú vonalainak dízelesítése és a keskeny nyomtávolságú járműállag korszerű-
sítése. 

 

 

A vasút teher- és személyszállító kocsijai 

 

Az előzőekben már írtunk a korábbi vasutak szállító kocsijairól. Itt most már az 1945 
utáni helyzetet próbáljuk meg majd vázolni.  

 

„ A hazai korlátozott közforgalmú gazdasági vasutak születésének éveiben, 1947-1949 

között az átvett kisvasúti vonalak teherszállításának legfőbb eszköze a lóré volt. Ezek a kis, 
kéttengelyes, fa, vagy vasvázas nyitott teherkocsik javarészt még a Monarchiában készültek, 
jelentős részük még nem is gépi erejű, hanem lóüzemű vontatásra méretezve. A kb. 8 500 da-

rab átvett teherkocsiból 1957-ig kb. 4 500 db lóré lett felújítva, vagy átépítve. 

A Gazdasági Vasutak Nemzeti Vállalatok, majd 1955-től Gazdasági Vasutak Igazgatósága a 
sarok- és középütközős, vasvázas lórékat szabványosította (MSZ 12011-53), valamennyit csak 

középütközős kivitelűre alakították át, egységes kocsiszekrénnyel és 2.5 tonna raksúlynak 
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megfelelő kivitellel. A fékes lórék a GV R 30001-30999 és 3100-31999 közötti, a fékezetlen 
kivitelűek a GV R 35001-35999, 36001-36999, 37001-37999, 38001-38999 pályaszám cso-

portokat kapták. Az R lórékra az önsúlyukat is feliratozták. A kocsiszekrényeket csak az időjá-
rás és a rakomány színezte. 

A faszekrények későbbi festését leginkább a cukorgyárakhoz kapcsolódó GV vonalak kocsijai 
igényelték, ahol a sáros-földes répát ELFA berendezéssel, azaz nagynyomású vízsugárral 
mosták ki a lórékból a répaúsztató medencékbe. Általánosan bevett szokás volt ezen kisvas-

utaknál a lóréállomány két cukorrépa kampány közötti javítása-rendbe hozatala. 

… A főkeret U idomacélból állt, melyet annakidején szegecseléssel, a GV műhelyekben már 
hegesztéssel állítottak össze. A főkereten belül további kereszt és hosszmerevítők támasztották 
a padlózatot alá. Az ütköző-vonó készülékek tekercsrugózással, összekötő rúddal bírtak, a 
fejek öntött, szegecselt és hegesztett kivitelben is megtalálhatóak voltak a kocsikon. A kéreg-

öntésű, olykor griffin, olykor furatokkal áttört kerékpárok csapágyfémmel kiöntött csúszócsa-

págyakban futottak, melyek olajkenésűek voltak. A fenyőpalló padlózat deszkánként csavarok-

kal a főkeretre, a homlokfalak deszkázata két betűzhető szögvas tartóra volt csavarozva. A 
levehető, vagy felcsapható oldalfalak a rögzítő fülek vasanyagának kivételével fenyődeszkából 
készültek. A kezdetben festetlen faanyag gyors amortizációja miatt a kocsik pályaszámát kis 
alumínium táblácskákon a főkeretre szegecselték, mert volt, hogy csak ezek alapján lehetett a 
főjavításra bekerülő vagont azonosítani A fékes kocsik menetes fékorsója áttétellel mindkét 
kerékpárra hatott, öntött féktuskók segítségével, melyek a fékállással szemközti oldalon simul-

tak a kerekekhez…”76
 

 

 

 

 

Lóré a Balatonfenyvesi Gazdasági Vasúton,  
a Gazdasági vasutak egykor jellegzetes 

szállítóeszköze77
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„R” lórék a Hirdi Gazdasági Vasút vonalán.  
Jól kivehető az R betűből és 5 számjegyből 

 álló országos pályaszám78
 

 

 

                                                           
76

 Felek Ferenc: A Gazdasági Vasutak R sorozatjelű teherkocsijairól  
https://www.kisvasut.hu/view_cikk.php?id=2879 
77

 Wikipedia 
78

 Felek Ferenc: A Gazdasági Vasutak R sorozatjelű teherkocsijairól.  Fotó: FORTEPAN / UVATERV (1954.) 

https://www.kisvasut.hu/view_cikk.php?id=2879
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Az „R” lórék darabszáma79
 néhány évben:  

 

 Év 
Országosan  

(db) 

1957  4 634  

1962  1 211  

1965  1 148  

1966  920  

1967  684  

1968  437  

1981  ?  

1986  ?  

1999  5  

 

Korabeli hír, a már említett személykocsik saját gyártásáról 1952-ből. 

 

„Sikerrel teljesítettéit november 7 tiszteletére tett több felajánlásukat a haricavölgyi 
iparvasút dolgozói  

A sajószentpéter – haricavöígyí iparvasút dolgozói a XIX. pártkongresszus tiszteletére 
tett felajánlásukat határidő előtt elvégezték. Szabó György a vállalt október 5 helyett szep-

tember 30-ra új személykocsi-vázat készített a kazincbarcikai üzemrészleg részére. Asztalos-

munkát végző brigádunk azt vállalta, hogy október 5-re elvégzi a sajószentpéteri üzemrészle-

günk részére készített kocsi váz asztalos munkáit. A felajánlást szeptember 23-ra teljesítették.  

Az iparvasút több dolgozója most újabb értékes felajánlási tett a Nagy Októberi Szocialista 
Forradalom 35. évfordulójára.  

Szalai Béla üzemvezető a termelési értekezleten elmondotta többek között, hogy szeptember-

ben – augusztushoz képest – a szénszállítás 2.9, az anyagszállítás 3.16, a személyszállítás 
23.39 százalékkal volt magasabb. A hozzászólók közül Paszternák Sándor a személykocsi épí-
tő brigád nevében bejelentette: a kazincbarcikai üzemrészleg számára a negyedik személyko-

csi-vázat az előírt november 7. helyett október 31-re elkészítik. Paszternák Pál vasesztergá-
lyos vállalta: a felújítás alatt álló 8-as számú gőzmozdonyhoz szükséges esztergályozási mun-

kát október 31-re befejezi.  

KÖTELES SÁNDOR”80
 

 

„Megjavítják munkájukat a sajószentpéteri iparvasút dolgozói 

A sajószentpéteri iparvasút dolgozói termelési értekezleten beszélték meg, miképpen 
javíthatják meg munkájukat, emelhetik teljesítésüket.  

Szalai Béla üzemvezető rámutatott, hogy a széntermelés emelkedése, az erdőgazdaságokban 
termelt fa leszállítása fokozott fegyelmet, a munkaidő jobb kihasználását követeli meg az 
iparvasút dolgozóitól. A túlórák csökkentése eredményeként januárban az üzem 100 ezer fo-

rintot takarított meg. Hibák vannak azonban a munkafegyelem terén. Még mindig előfordul-
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 Felek Ferenc adatai 
80

 Észak-Magyarország, 1952. október (9. évfolyam, 230-256. szám)1952-10-19 / 246. szám 
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nak késések, a munkaidőt még mindig nem használják ki eléggé. Jobban be kell tartani a ba-

lesetvédelmi szabályokat, nagyobb gondot kell fordítani a szerszámokra, gépekre és a szállí-
tóeszközökre.  

Péter István elvtárs, párttitkár keményen bírálta az 
üzemvezetőséget, hogy nem ellenőrzi eléggé a munkába 
érkezéseket. Brigádja nevében vállalta, hogy teljesen 
megszüntetik a késést, a munkaidőt jobban kihasználják, 
az üzemen kívül lévő öt tonnás vaslórékat újonnan beru-

gózzák, és a forgalomnak átadják.  

Borsos János mozdonyvezető brigádja felajánlotta, hogy 

a mozdonyt hat nap helyett három nap alatt kijavítja. a 
másik három napon át pedig segít a fűtőházi mozdony-

javító brigádnak.  

Fürjes József esztergályos a szakszervezetet bírálta a 
versenyszervezésben mutatkozó hibák miatt. Csoportja nevében felajánlotta, hogy az ócska-

vasból készülő gőzmozdonyhoz használt anyagból készít alkatrészeket.  

BALOGH SÁNDOR Sajószentpéter.”81
 

 

A következő emlékek Sztehnó Ervintől származnak. 

 

„ Személyvagonok 

A 60-as évek elején a személyszállító vagonok leginkább a méretében megnövelt bá-
nyavagonokhoz hasonlítottak. Fém alváz, fából készült kocsiszekrény, gömbölyített tetővel, kis 

ablakokkal, két végén fedett pe-

ronnal és tolóajtóval. Fűtésük, 
belső világításuk nem volt. Féke-

zésük a mozdony „visszatartó 
erejével”, illetve kézifékkel volt 
lehetséges. (Ezekről fotókat saj-

nos nem találtam). 

Később, a 60-as évek első felében 
ezeket a kocsikat lecserélték a MÁV debreceni járműjavítójában gyártott, fémlemezből készült 
BAX típusú személykocsikra.  

Ezekben a kocsikban sem volt elektromos világítás, fűtésüket fa- és széntüzelésű kályhákkal 
oldották meg. Fékezés: mint az előbbieknél. Feltételezhetően volt valamilyen ráfutófékes meg-

oldás is, de erre való utalást nem találtam. 

Egy szerelvény rendszerint két kocsiból állt. Nagyobb személyforgalom esetén (pl. a bányász-

napi rendezvény Sajószentpéteren, amikor az utazás ingyenes volt) előfordult három vagon is, 
                                                           
81

 Észak-Magyarország, 1953. március (10. évfolyam, 51-76. szám)1953-03-05 / 54. szám 
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de ilyenkor általában már két mozdonyt használtak. Minden szerelvényen volt egy vonatkísé-
rő/kalauz is, aki – szükség esetén – a kéziféket is kezelte. 

Tehervagonok 

Iparvasút lévén az alapvető tehervagonok a szénszállító csillék voltak. (kép, illusztrá-
cióként). Vélhetően néhány más típusú vagonokkal is rendelkeztek (pl. rönkszállító, kavics-

szállító, stb.), de ezeket rendszeresen nem 
használták. 

A szénszállító csillék billencs-csillék voltak, 
amikből könnyen át lehetett önteni a szenet a 
normálvagonokba. Voltak köztük olyanok, 
amik fékező állással is rendelkeztek. Egy 
szerelvény 6-8 csilléből állt. Hosszabb sze-

relvényeknél mindig beiktattak legalább egy 
fékezőállással felszerelt csillét is kísérővel, 
aki – ha kellett – működtette a mechanikus 
féket. Fontos szempont volt a szerelvény ösz-

szeállításánál a súlyon kívül az is, hogy a kitérőnél az nem „lóghatott ki” a másik vágányra. 

 

Jelző- és biztosítóberendezések 

A vonalon vezetékes telefonösszeköttetés működött a végállomásokon lévő forgalmi 
irodák között a kitérőknél kiépített becsatlakozási lehetőségekkel. Ha egy szerelvény a kitérő-
be érkezett, megállt, a mozdonyvezető, vagy a kísérő elballagott a telefonpóznához, rácsatla-

kozott a vonalra és felkurblizta a menetirány szerinti forgalmi irodát. A kapott utasítás szerint 
tovább haladhatott, vagy meg kellett várnia az ellenvonatot. Az utóbbi esetben a váltót „kité-
rő” állásba kellett állítania és ezt jeleznie kellett a szembejövő vonatnak. Miután a vonat be-

állt, mindent visszaállított alaphelyzetbe és csak így mehetett tovább. Ugyanezt végig csinálta 
a másik vonat vezetője is a másik irányban lévő menetirányító felé.   

A váltók kézi működésűek voltak.  Elektromos jelzőberendezések, sorompók nem vol-

tak, viszont léteztek a vasúti (és közúti) jelzőtáblák. A vonal Sajószentpéter felé enyhén lejtett 
és a mozdonyvezető által – a Harica-patak völgyében, a dombok között futó szakasz kivételé-
vel – viszonylag jól belátható volt.  Az elektromos jelzőrendszer kiépítését sem a sebesség, 
sem a forgalom nagysága nem tette szükségessé. 

A vasút szilárdburkolatú közutat négy helyen keresztezett: 

 Sajószentpéter végállomás és az átrakó/depó közti szakaszon 

 a Sajószentpéter - Újakna (II. Akna) bekötőútnál 
 a sajólászlófalvai külszínifejtés bekötővágányánál (amíg az működött) 
 a Kondó községbe vezető bekötőútnál 

Ezeket a kereszteződéseket jelzőőrrel biztosították. Az elsőnél (ez volt a legkevésbé be-

látható) később az út fölé felszereltek egy piros fényt adó jelzőlámpát is. 
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Földút-vasútkereszteződés több helyen is volt, elsősorban mező- és erdőgazdálkodási 
okokból. Ezeknél általában csak jelzőtáblák voltak. 

 

Állomások, megállóhelyek 

Ezekről már korábban, 2011-ben írtam a www.kisvasut.hu/allomasok oldalon, ismé-
telni nem akarom ezt. Kiegészítésül csak annyit, hogy a vonal megszűnése után a síneket a BV 
[büntetés végrehajtás] fogvatartottjai szedték fel az 1970-es évek elején. Az épületek (ahol 
voltak) még egy ideig üresen álltak. Később egy részüket más célra átalakították, más részü-
ket lepusztulásuk következtében lebontották.”82

 

 

A kazincbarcikai Ságvári Endre Gimnázium és Szakközépiskolában 1965-ben indult 

meg az első, bányászati szakképzésű osztály, bányaelektró-lakatos szakmai számon. Ezt még 
egy osztály követte 1966-os tanévkezdéssel. A képzés célja az volt, hogy érettségizett, bányá-
szati, de legfőképpen bányagépészeti és villamossági ismeretekkel bíró szakmunkások és 
majdani középvezetők álljanak rendelkezésre a Borsodi Szénbányák részére.83

 Az 1965-ben 

indult szakközépiskolai osztálynak, az 1966-67-es tanévben a sajószentpéteri II. aknánál, 
mint tanbányánál – heti két alkalommal – volt üzemi gyakorlata. A tanbányára nézve csak 
annyit, hogy gyakorlatilag két „tanítási műszakban” folyt ott képzés (délelőtt és délután), 
nagy létszámmal, mind a bányában, mind a külszíni műhelyekben, sok és jól képzett szakokta-

tóval. 

A korábbi tanbányák – Kondó, Harica – is ezzel a vasúttal voltak csak megközelíthetőek.  

A II. aknai tanbányát az iparvasúttal lehetett legkönnyebben elérni Sajószentpéterről. Ekkor 

már csak C50 típusú mozdonyokkal találkoztunk, legalábbis a személyvonatokon.  

Ebben az időszakban a függőkötélpályák már átvették a szénszállítási feladatok jelentős részét 
e vidéken.  

A személyvonatok ekkor az ipar- és bányavasúton a MÁV menetrend szerint közlekedtek. Ezt 

bemutattuk az előző fejezetekben. 

Ismét egy személyes emlék az 1966/67-es, tanbányai évekről.  
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 Sztehnó Ervin emlékei és szíves közlése. Sztehnó Ervin 1952-ben született, Sajószentpéteren. Szüleivel 
együtt Radostyánban éltek 1967-ig. Itt járt általános iskolába (Radostyán: alsótagozat, Parasznya, Körzeti Álta-

lános Iskola: felsőtagozat). 1967 őszén Miskolcra került középiskolába (és kollégiumba). 1971-ben érettségizett 

a Herman Ottó Gimnázium orosz-angol szakán. 1971-75 között a Kossuth Lajos Katonai Főiskola páncélos 
parancsnoki szakán tanult. 1975-ben avatták hivatásos harckocsizó tisztté, majd azt követően több helyen és több 
beosztásban szolgált. Tanított a Kossuth Lajos Katonai Főiskolán, a 2000-es évek elején diplomáciai szolgálatot 
teljesít, ezredesi rendfokozatban, véderő-, katonai és légügyi attasé Prágában. (Magyar Külpolitikai Évkönyv 
2003.) Ma már nyugdíjas.  
83

 A bányaelektró-lakatos képzés azt a célt szolgálta, hogy a termelő munkahelyeken mindkét szakmában eliga-

zodó szakemberek dolgozzanak. Ezt később a nagyfokú gépesítés és mind a gépszerkezetek, mind a villamosság 
nagyfokú specializálódásai erősen kérdésessé tették. Az ilyen jellegű képzések szakmunkásképző intézetekben 
folytatódtak. Akkor a sajószentpéteri szakmunkásképzőben is folyt ilyen jellegű képzés, de vájároktatás is a 
MTH. 103. Ipari Szakmunkásképző Intézetben. A sajószentpéteri intézetnek 1957-ig Kondón, 1962-ig Kaku-

csán, 1966-ig a leállított Haricán végül 1968-ig az ugyancsak leállított Sajószentpéter II. aknán volt tanbányája.  



 A Sajószentpéter–Kondó–Harica külszíni bányavasút  A bányavasút 1945 utáni járművei 

|41 

Akkor a közlekedés alapja még a vasút. A közúton Miskolc és Kazincbarcika között nagyon 
gyér autóbuszjárat volt csak, azok is kis befogadó képességű buszokkal. A mai buszközleke-

désnek a töredéke volt csak a járatszám! 

Maradtak tehát utazási lehetőségként a Miskolc – Bánréve vasút személyvonatai. Mindez ak-

kor volt izgalmas, amikor „délutános” oktatási hetünk volt, 12 órától 18 óráig. 

A bányavasúton abban az időben a mozdonyt és vezetőjét valamint a személykocsikon utazó 
kalauzt, villamos csengő kötötte össze. Volt egy kalauz, – „nem a barátunk” valami oknál 
fogva – aki, ha meglátta a diákokat a II. aknai feltételes megállónál „csengetett” a mozdony-

vezetőnek és nem álltak meg… Boldog és kárörvendő mosollyal az arcán nézett bennünket a 
kocsi ablakából…    

Nos, ilyenkor késtük le az esti buszt, a vonatot…, ami azt jelentette, hogy akár órákat is várni 
kellett Sajószentpéteren. 

A tél kivételével ezért – akár esett, akár fújt – a legbiztosabb a kerékpár volt, ezt használtuk. 
Annál is inkább, mert már akkor létezett a Kazincbarcika – Berente Bányagépjavító között a 
kétsávos kerékpárút, betonozott kivitelben.  

 

Néhány kép a vasútról 

 

 
Rekonstruált állomási vágányhálózat, Harica bánya84
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Harica bányatelep és környéke85
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rekonstruált állomási vágányhálózat, Sajószentpéter86
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 Fotó: Illés György 
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Rekonstruált állomási vágányhálózat, Sajószentpéter. 

A volt Alfréd aknai rakodó. A Sajószentpéter, II., III., és IV. aknák 

szénfogadó pályaudvara 87
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 Az „Újbányai vonal” helytelenül van ábrázolva. Az a Sajószentpéter – Harica vasúttól függetlenül vezetett ide. 
Kisvasút.hu 
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A volt Alfréd aknai rakodó. A Sajószentpé-
ter, II., III., és IV. aknák valamikori 

szénfogadó pályaudvara 88 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Haricai 

kiága-

zás híd 
marad-

ványa 

 
 

 

 

 

A valamikori kondói  
tanbánya, 195189

 

 

 

 

A vasút bezárását is 

hozza a függőkötélpálya 

üzembe helyezése. 

A kondói szögállomás90
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 Rónaföldi archív 
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 MTI-FOTO-NGlQNXJUcnVPR1AzUWI3ZkE0TlBXQT09 kondó tanbánya 1951 
90

 Rónaföldi archív 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sajószentpéter – Kondó – Harica bányavasút.  
Néhány szénbányászati fejlesztés 

dokumentuma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sajószentpéter bányavasútjai  Néhány szénbányászati fejlesztési dokumentum 

2 

„A változás gyakran apró változtatások révén  

köszönt be az életünkbe; mindegyik hatással  

van a másikra.”1
 

 

Ebben a fejezetben néhány fellelt szénbányászati fejlesztési dokumentumot mutatunk 

be, amely kapcsolatos a vasúttal. 

 

1952. 

5354/1952. 

Haricavölgyi Iparvasút bővítése2
 

„… A sajószentpéter – haricavölgyi keskeny nyomtávolságú korlátolt közforgalmú 
iparvasút 55/56 szelvényei között kiágazó és a konódi3

 tanbányához vezető keskeny 
nyomtávolságú iparvágány egyesített közigazgatási és műszak rendőri bejárása…” 

 

Az iratokból egyértelmű, hogy ekkor még a vasút „gőzüzemű”, a megnevezése  

Sajószentpéter – haricavölgyi keskeny nyomtávolságú, korlátolt közforgalmú, 

gőzüzemű iparvasút 
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 Anna Black 

2
 MÁV Irattár V05796275 

3
 Természetesen kondói a helyes megnevezés 
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1958.  

9921/1958. 

Kondó – haricavölgyi vasútvonal bővítésének építési engedélye4
 

„ … A Borsodi Szénbányászati Tröszt tulajdonában levő kondó – haricavölgyi 760 mm 
nyomtávolságú iparvasút bővítésének… 

a.) Sajószentpéteri átrakó állomás létesítésére 

b.) Radostyán állomás bővítése rakodóvágánnyal és rakodó úttal 

c.)  Kötélpálya szögállomás létesítése 

 

A tűzvédelmi pontból kiderül, hogy ekkor az iparvasút már 

 „ … az engedélyt kérő bejelentése szerint az iparvasúton kizárólag Dízel vontatás van, 
így külön tűztávlati kérdések nem merülnek fel…” 
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 Moór Attila és Felek Ferenc szíves közlése és a dokumentumok rendelkezésre bocsátása (MÁV Irattár 

V05766154) 
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1961. 

3640/1961. 

Borsodi Szénbányászati Tröszt, Kondó – Haricavölgyi Iparvasút bővítésének 
üzemengedélye 

 

Ekkor a vasút megnevezése 

 

„ A Borsodi Szénbányászati Tröszt tulajdonában levő Kondó – Haricavölgyi 760 mm 
nyomtávolságú motorüzemű iparvasút” 
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A „nyomvonal-jellegű építmények”, – így a bányaterületen kívül futó vasutak, 

szállítószalag-pályák, de a függőkötélpályák is, – különleges elbírálás alá estek, mind a 
törvények, jogszabályok, szabványok alapján. Engedélyezésüket a háború után a Közlekedési 
és Postaügyi Minisztérium Vasúti Főosztály (KPM) végezete. Így aztán mind a tervezés, mind 
a kivitelezés semmiféle hibákat nem tűrt el, mert addig nem volt használatbavételi engedély! 

Az előírásokat az utolsó dokumentum szintjéig „behajtották” rajtunk. Ez nem csak a műszaki 
tervekre, kivitelezésre vonatkozott, hanem az üzemvitelre is, egészen a kezelési-szolgálati 
utasításokig… 

Egy-egy ilyen létesítmény engedélyeztetése hosszas időt vett igénybe, tekintettel a 

bejárásokon megállapított esetleges hibák kijavítására is. 

Ugyanez vonatkozott a megszüntetésre és a létesítmények elbontására is. 

Csak érdekesség szintjén jegyzem meg, hogy a 2000-es években, amikor a 
függőkötélpályáink bontását kellett terveznem, nem volt ritkaság, amikor 20… 25 

szakhatósághoz kellett a terveket benyújtani engedélyeztetésre, ugyanazt a témát. Ebben a 
KPM ugyanúgy benne volt, mint a megyei közigazgatás, a Földhivatal, a Megyei 
Talajvédelmi állomás, a Magyar Honvédség három szinten (Minisztérium, Vezérkar, 
Térképészeti Intézet), a nyomvonalat keresztező és érintő közművek (víz, elektromosság, 
gázvezeték), a közúti közlekedési hatóság, a MÁV…   

Nem számoltam ide azokat a magánszemélyeket, akiknek telkét, földjét a függőkötélpálya a 

földön, vagy a levegőben érintette, keresztezte…  

Külön érdekessége volt a témának, hogy például a Borsodchem Rt (korábban Borsodi Vegyi 
Kombinát) az idők folyamán Berente irányában jelentősen terjeszkedett, sőt bekebelezte 
annak egy részét is és a létesítményeink alá „építkezett”. Mindezek után, mint valami szerzett 

joggal, aztán alaposan megnehezítették a létesítmény üzemét, de a majdani elbontást is… 
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„Vagyunk, akik voltunk, 

leszünk, akik vagyunk.”1
  

 

 Amikor valamiféle összegzését kellene adni a könyvben leírtaknak, akkor röviden 
csak azt lehet mondani, hogy mind a sajószentpéteri és környezetének szénbányászata 1888-

1973 között megtette azt, amire létrehozták, és amire lehetősége volt.   

 

„ A bányamívelés folytonos harc és küzdelem az elemekkel, melyek fölött tudomány, 
kitartás és pénz segélyével diadalmaskodni lehet ugyan, de melyek a legfényesebb győzelem 
után is azonnal felülkerekednek a győzőn, mihelyt ennek erejét gyengülni érezik…”2

 

 

Ugyanez vonatkozik minden, a bányászat létét, működését lehetővé tevő, azt segítő 
rendszerre, így a bányavasutakra is. 

Tették ezt elődeink mindig a saját koruk viszonyai között, annak technikai, társadalmai 
viszonyai, felkészültsége között. Ezt azonban a mai tudásunkkal se lebecsülni, se 
megbélyegezni nem szabad! 

Élni mindig, minden körülmények között kellett! Akár Habsburg birodalom volt, akár 
Magyar Királyság, akár Horthy korszak, vagy szocializmus… 

Mindegyikben a közös, hogy a szén volt az alap energetikai forrás szépen lassan a 
reformkortól. Nem tévedünk nagyot, mert a mai korban is a világ energetikájának az egyik 
alapeleme! Még ha ezt tagadják és támadják is. 

 A sajószentpéteri szénbányászat egy jeles fejezete a térségünk és a borsodi 
bányászkodás történetének. Ezt is sikerült összefoglalni, az olvasók majd eldöntik, hogy jól, 
vagy rosszul… Egy bizonyos az ott leírt 1888-1973 évek közötti időszak, bár nincs száz év, 
ennek ellenére a térség szénbányászatának jellegzetes korrajza is, annak minden szépségével, 
nehézségével, bújával-bajával…3

 

 A bányavasutak gyakorlatilag itt is egyidősek a szénbányászkodás kezdeteivel, azaz a 
már legelső Xivkovich-féle bányának is volt vasútja, a föld alatt is, és a külszínen is. Aztán 
mindegyiknek. 

 Amikor a kondói térség szénbányászkodásnak problémáit taglaltuk egyértelmű volt, 
hogy a Miskolc – Bánréve vasútvonalra való gazdaságos rászállítás nélkül, ennek a térségnek 
a szene nem sokat ér. Csak a helyi felhasználás nem tette lehetővé a gazdaságos, nyereséges 
széntermeléshez szükséges szénmennyiség kitermelését és hasznosítását.  

                                                           
1
 Mikes Kelemen 

2
 Péch Antal a Magyar Tudományos Akadémia, levelező tagjának székfoglaló beszédéből. „A tudomány 

haladásának befolyása a selmecvidéki bányamívelésre.” Akadémiai Értesítő / Magyar Tudomány, 15. évf. 1881. 
162-167. old 
3
 Rónaföldi Zoltán: Sajószentpéter szénbányászat 1888-1973 (Magyar Elektronikus Könyvtár) 
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Az iparvasút első, kevésbé hosszú és szerencsés üzeme, amint láttuk, bezárásával a 
bányászatot is majdnem teljesen tönkretette itt. Igaz ehhez kellett egy mélyreható gazdasági 
válság is, ami világméretű volt. Majd második megépítése, amit a szénigények növekedése és 
a normális élet hozott, már a térség bányászatának is új motivációt adott. Sorra nyíltak a 
bányák, egyre nagyobbak is létrejöttek. Mindennek az új világháború nem vetett véget, mert 
egészen a harcok ide érkezéséig a bányák erőn felül termeltek. 

A vasútnak a háború utáni újbóli használatba vétele, majd az államosítás a bányászatban és a 
bányaipari kiszolgálói térségben is – így az ipar- és bányavasutaknál is – újbóli lendületet 
adott, de számos problémát is felvetett. 

Mindezek mellett e vasút is a Harica – Kondó – Sajószentpéter térség meghatározó 
létesítménye, mind gazdaságilag, mind közlekedés technikailag is.  

Az e vasúton való személyközlekedés a térség meghatározó szociálpolitikai része, a munka, az 

iskolába járás, a mindennapi élet része. 

Amikor erre és az ehhez hasonlatos vasutakra kimondták a megszüntetési határozatot, akkor 
sok százezer ember életét keserítették meg… sőt nyugodtan kijelenthetjük, hogy bizonyos 
térségeknek évtizedekre megpecsételték a sorsát… 

Történt mindez akkor, amikor a politikai szlogen szerint a „legfőbb érték az ember” volt! 

Bár, sokan sok mindent láttunk már. A politikai és gazdasági döntések sokszor nagyon 
elszakadnak a valóságtól, és akik ezeket hozzák általában nem ott élnek, mint akiket ez érint! 

A történelem sokszor ismétli önmagát. A hibák általában „időtlenek” és gyakran többször is 
elkövetik ugyanazokat. A rövid távú érdekek általában sokszor felülírják az igazán jó 
megoldásokat. 

 

 Tisztelt Olvasók! 

Engedjék meg, hogy szigorúan a saját elveim, a tudásom és a tapasztalataim alapján – 

14 éves koromtól vagyok kapcsolatban a borsodi szénbányászattal és így aztán később már 
mérnökként közel hat évtizede a bányászattal, energetikával – leírjak dolgokat. Néhány 
gondolatomat osztom meg itt a szénnel, a szénbányászattal, az energetikával, a 

klímavédelemmel kapcsolatosan. 

Sajnos azok a politikusok, az országunkat vezető emberek, a különböző „zöld” 

mozgalmakban, pártokban működő, ámde jól megfizetett szószólók nem fogják ezt olvasni, 
akik az 1980-as évek végétől módszeresen rombolják és kiszolgáltatják az országunkat mások 
érdekeinek és olyan iparágakat, nemzetgazdasági szektorokat tettek tönkre, mint a bányászat, 
kohászat, gépipar, nagyüzemi mezőgazdaság.  

A modern, liberális társadalmakban még a legaljasabb gonosztevőket is megilleti a 
védelem…  

Úgy gondolom, hogy ennek kapcsán egyszer végre lehet mondani egy „védőbeszédet” olyan 

iparágak emlékére, amelyek nagyon sokat tettek hazánkért.  
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E sorba tartozik a hazai mélyművelésű szénbányászat is, amely minden időben erején felül 
teljesített, hogy szolgálja az embereket. Ez az iparág tömegeket tudott foglalkoztatni, még az 
európai színvonalú gépesített bányászkodás idején is. Nagyszámban alkalmazta a „szerény” 

iskolázottságú embereket, akiknek az utolsó negyed évszázadban itt a környékünkön, csak a 
munkanélküli segélyből való megélhetés, pontosabban fogalmazva a nyomorgás jutott.  

Úgy gondolom, hogy a bányászat, főleg a szénbányászat körüli „hisztériakeltés” soha nem 

valós alapokon nyugodott. Ennek okait mindig sokkal mélyebben kell keresni, mint a 
környezetvédelem, a klímaváltozás, vagy a gazdaságosság sajátos megítélése. Ennek a 
mostani kivirágzása a „karbon semlegesség”, ami egy szép, népszerű szlogen, óriási 
kockázatokkal!  

Hazánkban a hosszú folyamatokat is hajlamosak „szakértők” statikus állapotként kezelni és 
elvonatkoztatni időtől, valószínűsíthető változásoktól és minden olyan tényezőtől, amelyek 
változatlanságára semmi garancia nincs. Ahogy a történelem és a világ változik, ezek 
egyértelműen befolyásolják a gazdasági folyamatokat is. Egy-egy döntés pillanatnyilag 
hozhat igen nagy előnyöket, de egy ország gazdaságát – amely mindennek az alapja – csak 

hosszú távon szabad tervezni, a külső és belső körülmények teljes számbavételével. Csak ez 
lehet eredményes! 

Most, amikor a világ „kiszámíthatatlannak” kikiáltott válságaival kell szembenéznünk, be 
kell ismernünk, hogy nagyon jó lenne az energetikában a hazai alapanyagból való nagyobb 
részesedés.  

Szén az pedig van!  

Ha duplájára növelnénk az ország szénfelhasználását a jelenlegihez képest, még akkor is 
hozzávetőleg 300 évig kitartana. Az egy más kérdés, hogy korszerű tüzelésű, káros anyagok 
minimális kibocsátásával bíró erőművekben kellene ezt elégetni. Ez azonban csak technikai 

kérdés, a módszerek már hazánkban is működnek. A szenet azonban nemcsak hagyományos 
módszerekkel és termékekhez lehet hasznosítani. A szenet el lehet gázosítani a kitermelés 
helyén, vagy a szénből – főleg a borsodiakból – „huminsav” nyerhető, ami a 

mezőgazdaságban nagyon hasznos.  

A szénből lepárlással „műbenzint” lehet előállítani, ahogy ezt a németek már a II. világháború 
alatt megtették. Ezen túl számos egyéb vegyipari anyagot is, amint tették ezt Kandó 
Kálmánék az 1930-as években, az alacskai szénből, Berentén! 

Amikor egy probléma felmerül, akkor a „mit, miért, hogyan” kérdésekre kell választ adnunk. 
Ezt a bányászat kapcsán azonban már, ha újra szeretnénk indítani őket, ki kell egészíteni a 
„miből, kivel, mikorra” kérdésekkel is! Éppen ebből kifolyólag ezt ma már reménytelennek 
látom.  

A bányák bezárása, az anyagi javak elprédálása – működő gépek, rendszerek - ócskavasként 
való felhasználásán túl, a szakma művelőinek kiöregedése, kihalása olyan probléma, amely 
ma áthidalhatatlan. Egy bánya megnyitása, vagy újranyitása horribilis pénzeket, sok időt 
kíván, és aki ebbe fektet, az ne számítson gyors megtérülésre, ahogy ezt a mai világban, 
főként a pénzügyi befektetők elvárják. Ennek ellenére mindig felröppennek bányanyitásokkal 
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kapcsolatos „grandiózus” ötletek, ígéretek – lásd Ózd – Farkaslyuk a közelmúltban – amikről 
aztán jó sok pénz elherdálása, elcsalása után kiderül, hogy nagyrészt szélhámosság volt… 

Nekünk itt korábban a hazánkban minden megvolt e téren, a szén, a bányák, az évszázados 
szakértelem, a folyton képződő munkás utánpótlás és képzés.  

Ami hiányzott az csak a gondos előrelátás volt, ehhez járult a szűkmarkúság, a politikai 
szűklátókörűség. Manapság pedig az új politikai kurzusokhoz való csatlakozáson át a 
„külérdekek” ismételt ránk erőltetése is.  

A jelenlegi ismeretinkkel is a hazai műrevaló szénmennyiség olyan nagy, hogy ha a jelenlegi 
részesedési arányban használjuk fel, akkor is több mint 300 évre elegendő. De hol van akkor 

még az a lehetőség, amely a technika, technológia fejlődésével az olyan szénmezőket is 
hasznossá teheti, amelyek ma még nem gazdaságosak.  

Én középiskolás korom óta – mivel bányászati szakközépiskolában végezetem -, majd 

gépészmérnökként 1975-től, egészen a Borsodi Szénbányák megszűnéséig (1994), itt 
dolgoztam. Utána is e témákban dolgoztam tovább cégnél, magánvállalkozóként és most is, 
még nyugdíjasként is. Természetesen láttam a folyamatokat, a cégem erősségeit és 
gyengeségeit is. Azért dolgoztunk, hogy ezeket a legoptimálisabban rendben tartsuk és a 
hazának szenet termeljünk, amelyből volt és van is bőségesen. Nyugodt szívvel és teljesen 

őszintén kijelenthetem, minden elfogultság nélkül, hogy a hazai mélyművelésű bányászat 
mesterséges lehetetlen helyzetbe hozása, egy teljesen tudatos, ámde így utólag látva, nagyon 
nagy hiba volt. Akkora hiba, hogy az már talán bűn! A bányászatunk több tízezer embert 
foglalkoztatott, a legképzettebb mérnököktől, a szerény iskolázottságú, ámde szorgalmas 
emberekig és az analfabéta segéd-munkásokig. A munkavállalói tömegben az utolsó kettőből 
voltak többen! Úgy gondolom, hogy leszögezhetők az akkori, de máig érvényes igazságok: 

 A bányászat és kohászat az emberiség fejlődésének egyik alapvető eszköze, 
tevékenysége, amelyek több ezer éves múltra tekintenek vissza. 

 A két iparág nélkül nem lenne, és nem lehetne modern társadalom – és ezt nem csak a 
mai korra értjük – a társadalmi fejlődést alapvetően meghatározták. 

 E két iparág a kezdetektől fogva szorosan együttműködött, és egymásra épülve 
szolgálták a mindenkor szükségleteit. A fejlesztéseket is az egymás szükségletei 
kényszerítették ki, főleg érvényes ez a szénbányászatra. 

 A XIX. század közepétől fogva a Gömörben, Borsodban, Nógrádban levő kohászati 
üzemek adták hazánk nyersvas termelésének a felét. Ez a „vasfínomítás” (acélgyár-

tás) azaz a jobb, teherbíróbb, kevéssé törékeny anyagok szükséglete miatt, a 
kőszénfelhasználását egyre nagyobb mértékben kényszerítette ki a kohászati 
üzemekben. Ezt pedig csak a bányászott szénnek a nagyobb mennyiségével volt 
lehetséges. Bányákat kellett nyitni és a termelést az igényekhez mérten növelni volt 
szükséges. Ez mind mennyiségi, mind minőségi változásokat követelt meg. 

 A termelési mennyiségek nagyságrendekkel való növekedése kikövetelte az 
időjárástól, közutak állapotától független, nagy teljesítményű vasúti szállítás 
létrehozását. Ez a vasutaknál is a gőzgépek korszaka, amelyek jelentős 
szénmennyiséget igényeltek. 
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 A bányászat, kohászat és a vasút olyan egymástól elvonatkozhatatlan fogalmak lettek, 

melyek sok évtizeden át érvényben maradtak, hazánk egyetemes fejlődése érdekében. 
 

Térjünk most rá, a bányászatra, és az erre, érvényes gondolatsorra! 

 A bányászat minden korban tudást, kitartást, szívós munkát igényelt, nem kis 

veszélyek vállalása és kockázatok mellett. 
 Különleges szakképzettséget igényelt és az elméleti vonatkozásait is neves tudósok 

hada teremtette meg. A Selmecen létrehozott bányászati akadémia a világ első mű-

szaki felsőoktatási intézménye volt. 
 Évszázadokon át tette a bányászat a dolgát, biztosítva az országnak aranyat, ezüstöt, 

ásványokat, érceket, szenet… Később a nemesfémek bányászata a kimerülés miatt 
már csökkent jelentőségű, de jöttek az acélgyártás szükségletei a vasérc, az ötvözők 
bányászata és nem utolsósorban a szén, ami ezekhez elengedhetetlen volt. 

 Ezeken az alapokon jött létre a gömöri vaskohászat kiszolgálására a borsodi, az 
ózdvidéki, a nógrádi széntelepek kiaknázására létesült, most már komoly 
mennyiségeket termelő, szénbányászat. 

 Ebből alakult ki, évtizedeken át tartó folyamatos változások, fejlesztések révén, a 
Borsodi Szénbányák is, amely a hazai kohászat nagy részével együtt igen méltatlan 
körülmények között végezte be működését. 

 

Ennek megvilágítására néhány megjegyzés: 

 A szénárat 1945 után mindig hatóságilag állapították meg.4 Ekkoriban soha sem piaci 

elveken működött. Ennek egyértelmű folyománya volt, hogy a termeléshez szükséges 
összetevők, költségek miatt a nyereség, mint fogalom nem létezhetett, a veszteséget ki 
kellett egyenlíteni. Ebből eredt az a társadalmi téves nézet folyamatosan, hogy a 
bányászat támogatásra szorul! Később az 1980-as években maradtak a limitált 
szénárak, viszont a termelési költségek szabadáras dolgokból álltak össze. Ebből 
egyértelmű volt, hogy ilyen közgazdasági felállásban az ár alacsonyszinten tartásával 
(ez politikai kérdés volt), a bevételt meghaladó költségekkel, csak veszteségesen lehet 
termelni. Ebből az ellentmondásból fakadt, hogy a bányászatot folyamatosan 
támogatni kell, nem képesek gazdaságosan termelni, a társadalomnak csak hátrányára 
vannak. Ezekkel a szólamokkal megvezették a közvéleményt, ha az értékek a helyükre 
kerülnek, akkor ez a folyamat nem ilyen! 

 Bármilyen nehéz is volt az ország helyzete, a szénbányászat mindig megpróbálta az 
ország igényeinek megfelelő mennyiségű szenet adni. Gyakorlatilag az 1980-as évek 
nagy „gázhálózat” építési lázáig, mind a termelő ágazatok, mind a közintézmények és 
nem utolsósorban a lakosság a kibányászott szénre alapozta az energiaigényének 
jelentős részét. Itt nemcsak a helyi kazánokban elégetett szénre gondolok, hanem az 
erőművekben előállított villamos energiára is. A „szenes” időszakokban sem emlék-

szem olyan jelentős energiakorlátozásokra hazánkban, mint amilyet néhány más 

                                                           
4
 1945 előtt is voltak hatósági szénárak, amellyel a szénkartelleket próbálták meg szabályozni. Akkor sem volt 

egyértelműen eredményes. 
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országnak el kellett szenvednie! Az 1-2 hetes „szénszünet” az 1950-es évek végén, 
60-as évek elején az iskolákban pedig igazán jól jött nekünk, megtoldották a téli 
szünetet. 

 A bezárások pillanatáig bizonyítható volt, hogy a szénár megfelelő rendezésével az 
elvárt gazdaságossági viszonyok helyreállíthatók és nem kell senkinek, senkit 
támogatnia. 

 A szénbányászat, mint az ország egyik legnagyobb foglalkoztatója (valamikor 70 ezer 
fő) azt az alacsonyan képzett munkaerőt volt képes foglalkoztatni, akiknek zöme 
ebben az országban – családostól – egy negyed évszázada segélyekből tengődik és az 
óta legalább két nemzedék nőtt fel köztük, akik nem láttak munkába menő szülőket! 

 A legvégső időkig – bár már jelentősen csökkenő mértékben – megfelelő 
életkörülményeket adott a kereset, a műszak- és veszélyességi pótlék. Ebből 
eltarthatták családjaikat, vásárolhattak, fogyaszthattak, nem szorultak 
kegyelemkenyérre. 

 A szénbányák a foglalkoztatáson túl az adókat, járulékokat tisztességesen befizették a 
költségvetés felé, a legutolsó, legválságosabb időkig. Ez messze meghaladta az állam 
által biztosított támogatások mértékét! 

 A bányásztelepülések kinézete, életszínvonala mindig meghaladta az egyéb 
településekét. Nem volt olyan nagyobb bányatelepülés Borsodban, de másutt sem, 
ahol ne lettek volna tisztességes kultúrházak, színházteremmel, mozival, könyvtárral, 
klubhelyiségekkel. Sportlétesítmények, és megfelelően ellátott iskolák. Most meg 
lehet nézni, hogy e nagy múltú községek hogyan néznek ki! 

 Amit ez az ország a mélyművelésű szénbányászat bezárásával elvesztett, anyagiakban 

sokkal több, mint amit a támogatásokba valamikor belefektetett. Ezen túl csak az 
erkölcsi kár volt nagyobb, mert ez nemcsak a szakmát, hanem a köré kiépült 
tudományos, kutatói, tervezői, gyártó, beszállítói kört tette tönkre és ezzel együtt a 

szakmai oktatást. A Selmecbányán nyitott Bányászati Akadémia 1735-ös 
megnyitásával, amely az első ilyen főiskola volt a világon, megalapozta a később is 
világszínvonalon álló magyar bányászati – kohászati - erdészeti képzést. A leépítéssel 
együtt elvesztettük, mind a felsőfokú, középfokú szakemberek képzését, mind az 
alapfokú szakmunkásképzéseket is. 

 Azzal, hogy a mélyművelésű szénbányászatot feladtuk még kiszolgáltatottabbá tettük 
az országot és annak polgárait. Az import szén nem volt olcsóbb, csak az ottani 

foglalkoztatást, az ottani költségvetés többletbevételét támogatjuk ezzel a sajátunké 
helyett. 

 Azon európai országok, akikről mi a rendszerváltozás környékén a „mintákat” vettük 
e téren, más gazdasági lehetőségekkel bírtak. Belgium jelentős gázmezőkkel bír az 
Északi – tengeren, Franciaország az atomerőművekre tette át az energetikáját. A 
britek köztes megoldásokat alkalmaznak, de nagyjából saját gázmezőkkel, de jelentős 
szénbányászattal. A németek akkor szintén megtartották szénbányászatuk jelentős 
részét. A lengyelek, csehek, szlovákok, mint uniós országok sem voltak hajlandóak 
lemondani a szénről. Az ukránok, oroszok pláne nem… 

 Manapság „jó úton” haladunk arra, hogy a még meglevő szenes energetikai 
rendszerünket is lenullázzuk… 



Sajószentpéter bányavasútjai  Epilógus 

8 

 

Ide tennék be egy gondolatsort, ami a világ energetikájára is vonatkozik, sok minden 

egyértelmű lesz belőle. Ráadásul országunktól független, „kapitalista” adatok alapján. 

Itt most egy kicsit szélesebb körben kell kitekintenünk és az országunk energetikáját is meg 

kell említenünk néhány mondatban. 

A sajószentpéteri szénbányászattal foglalkozó könyvünkben bemutattuk, hogy valamikor a 
szén volt a meghatározó energetikai forrás. Ez még az 1960-80-as években is így volt. Csak 
zárójelben jegyzem meg, hogy hazánk volt a „szocialista táboron” belül ez egyetlen ország, 
ahol nem kellett ezekben az évtizedekben energetikai korlátozásokat sem időlegesen, sem 
tartósan bevezetni!  

Aztán jött az olcsó olaj és gáz mítosza, amit aztán a világ pénzügyi érdekei szép lassan 
leromboltak. Igaz kellettek hozzá arab-izraeli háborúk, akkor és kellenek hozzá egyéb 
háborúk, Irak, Szíria, most aktuálisan Ukrajna…  

Nem akarok ironizálni, de érdekes helyzet jött létre a világ energetikájában 2022-re. Megdőlni 
látszik a mindenek-feletti és minden mennyiségben rendelkezésre álló, „megújuló” energia 

hipotézise. Nem szeretnék nagy szavakat használni, de amikor az 1990-es években a hazai 

szénbányászat mellett érveltünk, úgy, hogy ezzel együtt természetesen a meglevő szenes 
erőműveinket is korszerűsíteni kell, azaz kénteleníteni a gázokat, a port, pernyét leválasztani, 
a hatásfokot tüzeléstechnikailag megemelni… minden vonalon süket fülekre találtunk, pedig 
egyértelmű volt a helyzet már akkor is.  

Nincs megbízható, hosszú távú energiapolitikája hazánknak. Sodródunk időről-időre, 
kiszolgáltatva a világnak és a hatalmi, pénzügyi érdekeknek. Ráadásul, akik ezeket a 
szólamokat generálják és ráerőltetik egy sor országra, tulajdonképpen az ellenkezőjét teszik a 

saját energetikájukban! 

Egy ország energetikája akkor biztonságos, ha több összetevőből áll, amelyek nagyrész 
azonos súllyal esnek latba. Így kevésbé lesz kiszolgáltatott, ha a világhatalmak valamely 

területen problémát generálnak. 

Csak megjegyzem, hogy egy életképes energia összlet az országunkra nézve egy „sok lábon” 

állás, amibe a szénnek, az olajnak, gáznak, az atomenergiának, a vízi energiának, ugyanúgy 
benne kellene lennie, mint a megújulóknak (szél, nap).  

Az országunk az óta még lejjebb csúszott, még nagyobb az importfüggőség. Akkor az olajban 

és gázban bíztak a döntnökök. Később a napban, a szélben, a fában, és még számos „divatos” 

dologban. 

A klímavédelem nagyon fontos, de nem írhatja felül a jelenlegi, elérhető, elviselhető 
erőfeszítések egy bizonyos szintjét, mert ellenkező esetben ekkor súlyos tévedésben leszünk! 

Úgy vélem mostanra érkezett el az az időszak, amikor a nem reális klímavédelem és ennek 
megvalósítására tett lépések, illetve az erre irányuló fejlesztések, alapvetően veszélyeztetik 

Európa országainak energetikai biztonságát! 
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Az ellenségnek kikiáltott szén és nukleáris energia, az ugyancsak fanyalogva emlegetett gáz 
és olaj még nagyon sokáig nem helyettesíthető abban a mennyiségben „megújuló” 

forrásokból, amire a társadalmak, a gazdaságok, de az „elszánt klímavédők” személyesen is 
elvárnak… 

2020-2021-ben Európában számos krízishelyzet volt, még ha a média ezzel nem is 
„híreskedett”, gyakorlatilag csak szerencsés műszaki intézkedésekkel lehetett a teljes 

villamoshálózati összeomlásokat kivédeni!!!5
 Ezek a hírek mindig megmaradnak az 

energetikával foglalkozók körében, mert az átlag fogyasztót csak az érdekli, hogy „legyen, 
mindig és bármi áron…” A technikai problémák, megoldások, a józan érvelés nem sokakat 
érdekel, élükön a „zöldekkel”, akik viszont „bármi áron” akarják az igazukat érvényesíteni. 

Nem jó a szén, nem jó az olaj és a gáz, veszélyes a nukleáris mód, környezetromboló a 
vízerőmű… 

A világ azonban most már a totális villamosenergia irányába fordult, hova tovább a közúti 
járművek terén is, a lakások fűtése-hűtésében is. Ki fogja és milyen módon ezt megtermelni, 
miből és hol? Ez itt a nagy kérdés!  

Miért gondolják egyesek, hogy ha mi itt Európában „álszent” módon villamos autókkal, 
lakások villamos fűtésével-hűtésével, egyre növekvő gazdasági elvárásokkal és termeléssel, 
egyre növekvő anyagi és szociális hálóval akarunk létezni, de nem akarunk, nem tudunk 
stabilan és biztonságosan energiát termelni, akkor ezt hogyan is lehet megoldani?  

A szél és naperőművek kapacitása sajnálatosan nem elég mindenre! Sőt a nap 24 órájában 
sem biztosít stabil energia ellátást. Márpedig a villamos rendszerek ezt nem tudják kezelni 
ilyen módon… A rendszer stabilitása azt jelenti, hogy a belőle kivett, vagy a beletett energia 
mennyiség egy nagyon szűk határon belül lehet csak és arányosnak kell lennie a 
fogyasztással, vagy az energiatermeléssel. Egyébként „kiesik” az 50 Hz-es frekvenciából és 
összeomlik.  

Ezt hivatottak az összekapcsolt nagy rendszerek megakadályozni, azzal hogy nagyon gyors 
kapcsolásokkal a többletenergiát más rendszer felé átadni, vagy a hiányzót valahonnan 
pótolni. Már ha van hova és van miből… 

Belegondolt-e már valaki, hogy egy ilyen „összeomlásból” származó, csak néhány napig tartó 
országos áramszünet mivel jár? 

Csak sorolom,  

 nincs üzemanyag a kutakon, mert nem megy a finomító, de ha van, akkor meg a kút 
villamos szivattyúi nem működnek, 

 nincs „pénztárgép”, nem működnek a bankok, sem a pénz automaták, sem a 
bankkártyák, 

 nincs „bolt”, nincs áruszállítás, a készletek órákon belül lefogynak, ismerve a 
lakossági pánikot… 

                                                           
5
 Nem közismert, de mindezt Németország generálta. A nap- és szélerőműparkja huzamosan „padlót” fogott a 

nem kedvező időjárási és széljárási okok miatt. A rendszerük összeomlásait csak francia gyorsbeavatkozással 
lehetett kompenzálni, azt is csak úgy, hogy terjedelmes észak-francia régiókban „totális” áramkorlátozások 
voltak, azaz lekapcsoltak órákra minden fogyasztót!!! Többször megismétlődött! 
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 nincs kórház, mert alapból nem tud működni, 
 nincs telefon, se internet, se semmi ilyen, 

 nincs hírközlés, se tájékoztatás, erre nézve az Egyesült Államokban már megtörtént 
események alapján: rendkívüli állapot, fosztogatás, gyújtogatás, bűnözés… 

 

Villamos rendszer, villamos energia nélkül megáll az élet és tragikus dolgok következnek!!! 

Ez nem játék, nem érzelmi kérdés, nem „zöldmozgalom”, ezek a tények. 

Nézzünk ezek után a tisztánlátás miatt példaként néhány 2015. évi, megbízható adatot a világ 
energetikájából, a British Petrol adatbázisából. 

Ez alapján eldönti mindenki, hogy mit lát a képeken és mi lesz a véleménye! 

 

 

Igen, jól látszanak az arányok és a földrajzi térségek saját készleteinek hasznosításai is. A 
világ energetikájában túlnyomó többségű a fosszilis energiahordozó! 

Azóta még inkább markánsabbak az adatok.  

Az USA kimondva, kimondatlanul újra a szén felé fordul, és nagy bányákat nyit. A 
klímapolitika csak úgy és olyan módon érdekli őket, ahogy azt az érdekei diktálják. Mindent 
megtesz, hogy a világ, politikai, gazdasági és katonai egyeduralkodója legyen. Ez aztán 
sokakat irritál, nem is alaptalanul… 

Közép Amerika és Dél Amerika a maga fejlettségi szintjén az olaj, gáz és vízenergia öszletből 
él. 

Európa az átgondolatlan energiapolitikának köszönhetően érdekes helyzetben van. A 
gazdasági növekedés minden áron való kikövetelése mellett, lehetetlen energetikai 

elképzelések, átgondolatlan intézkedések, a megújulókba vetett „vakhit” mellett még a 
„politikai szembenállás” is motiválja a dolgokat. Jelenleg 2022-ben az oroszokkal 

„ellenségeskedve” akarja a bajokat elkerülni… 

Közel Kelet változatlanul igen jól elvan az olajával-gázával, nemcsak dúskálnak a pénzben, 
hanem időnként jókora gondokat is okoznak a világnak a „még több pénzt szeretnénk” című 
áremeléseikkel, vagy termelési korlátozásaikkal… Hacsak nem generálnak a térségben egyes 



Sajószentpéter bányavasútjai  Epilógus 

11 

államok háborúkat, amik egyértelműen gazdasági előnyökért folynak (Irak, Irán, Kuvait, 
Szíria). 

Afrika a maga minden gondjával, bajával még mindig csak részben heverte ki az évszázados 
gyarmatosításokat (Nagy Britannia, Franciaország, Belgium…). Nagyrészük hiába független 

állam, nem tud felülemelkedni a helyi problémáin, súlyos helyzetek, háborúk, öldöklések, 
politikai instabilitás… Gazdasági súlya – annak ellenére, hogy ásványkincsekben gazdag – 

csekély és még a saját népességét is képtelen megfelelő szinten eltartani. Özönlenek Európa 
felé a jobb és kényelmesebb életre vágyó, ámde műveletlen, iskolázatlan tömegeik, akiknek 
munkához való hozzá állása is erősen kérdőjeles! 

Ázsia feltörekvő és a világ két legnépesebb államával, Kínával és Indiával úgy tűnik 
kielégíthetetlen az energiát illetően, ők a legnagyobb szénfogyasztók és mind több bányát 
nyitnak. Vélhetően és bizonyíthatóan is a klímapolitika nem érdekli őket… A politikai és 
gazdasági szembenállás az USA-val egyre nyilvánvalóbb, félő, hogy nem kerülhető el egy 
komolyabb konfliktus. 

Ráadásul az ázsiai országok egy jelentős része „mélyszegény” és népességét mágnesként 
vonzza az európai át nem gondolt bevándorlás politika! A tömegekben bevándorlók 
társadalmi hasznossága kérdéses! 

Az ábrát látva az erősnél is erősebb kétségeim vannak a hagyományos energetikai anyagok 
gyors kivonása és helyettesítése ügyében! 

 

 

  

Fosszilis nyersanyagok egység ár növekedése6
 

 

                                                           
6
 BP Statistical Review of World Energy; BP Distribution Services, London (2011) 
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Mindezeknek a ma „őrülete” az újabb orosz – ukrán háború és a világ politikusainak 
egyre bizonyosabb szűklátókörűsége, valamint az USA mérhetetlen hatalmi vágya, hihetetlen 

energetikai válságot idézett elő. A politikai döntések ezzel kapcsolatosan ismételten mellőzik 
a realitásokat! Megint érzelmi alapú döntések, kinyilatkoztatások történnek, amelyek súlyos 
gazdasági és pénzügyi válság forrásai lesznek, ahelyett, hogy tárgyalásos megoldásokkal 
próbálnák meg keresni a kompromisszumos megoldásokat… Sajnálatos módon most igencsak 
hiányzik a hazai szén, a volt szenes erőművek, és egyáltalán az erős hazai energetika! 

 

Néhány gondolat ezek után a Föld éghajlatával kapcsolatosan is, amik nem igazán 
szoktak elhangzani a „környezet- és klímavédők” konferenciáin, megszólalásaiban. 

A tisztánlátás érdekében vegyük csak sorra a Föld különös viselkedését, én leírom, az olvasó 
pedig levonhatja a következtetéseket, mind az időről, mind a mértékről, mind az „emberi” 

tevékenységről ezzel kapcsolatban. 

Mindezt akkoriból, amikor ember és emberi tevékenység nem is létezett! 

 

Elnevezés Időtartam Eon Idő Időszak 

Huroni eljegesedés  2,4–2,1 Ga7  proterozoikum  paleoproterozoikum  siderium, rhyacium  

Sturti eljegesedés  735–700 Ma8  proterozoikum  neoproterozoikum  kriogén  
Marinoi eljegesedés  660–635 Ma  proterozoikum  neoproterozoikum  kriogén  
Gaskiers-eljegesedés  582-580 Ma  proterozoikum  neoproterozoikum  ediakara  

Ordovícium-szilur eljegesedés  450–420 Ma  fanerozoikum  paleozoikum  ordovícium, szilur  
Karbon-perm eljegesedés  360–260 Ma  fanerozoikum  paleozoikum  karbon, perm  

Kainozoikumi eljegesedés  33,5– Ma (ma is tart)  fanerozoikum  kainozoikum  paleogén, neogén, kvarter  

 

Az eljegesedés és annak mértékének változásai (lehűlés, felmelegedés) hosszú távú éghajlati 
változások, amely alatt a Föld átlaghőmérséklete jelentősen csökken, ennek következtében 
sarki és kontinentális jégtakaró alakul ki. Geológiai meghatározás szerint olyan időszak, 

                                                           
7
 A giga-annum időegység, 109, azaz egymilliárd év. Rövidítése Ga. 

8
 A mega-annum mértékegység, egymillió évet (106) jelöl. Rövidítése: Ma 
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amikor a Földön állandó sarki jégtakaró van jelen. Az eljegesedések alatt megfigyelhetők 
hidegebb és melegebb korszakok, ezek a glaciálisok és az interglaciálisok. Magára az 
eljegesedésre és a glaciális korszakra is használják a jégkorszak kifejezést. 

Manapság a sarki jég leolvadásával példálóznak a klímavédők.  

A földtörténet során legnagyobbrészt nem volt jelen sarki jégtakaró a Földön! Ezt az 
állapotot csak néhány jellegzetes eljegesedési időszak törte meg. A jelenleg is fennálló 
eljegesedés a kainozoikumi eljegesedés, melynek interglaciális szakaszában vagyunk!!!  

Ezek ciklikusan bekövetkező folyamatok, amelyekhez az embernek semmi köze nincs és nem 
is volt!  

Csak példák a szélsőségekre, annak szemléltetésére, hogy hazánkban volt a felmelegedések 
következtében tenger és volt egybefüggő jégtakaró is! Hazánkban tehát tropikus viszonyok, 
majd sarkvidéki is. Mindez ember, emberi tevékenység nélkül!  

 

 542-251 millió évvel ezelőtt. 
Tagolása: 6 időszak: kambrium, ordovícium, szilur, devon, karbon, perm. 

Az élővilág hatására gyorsan nő a légköri oxigén mennyisége és kialakul az ózonréteg. Az 
éghajlat változatos, az északi félgömbön meleg, viszonylag kiegyenlített, a déli félgömbön két 
jégkorszak is elkülöníthető (az ordoviciumi 450, a permokarbon pedig 250 millió évvel 
ezelőtt). 

A karbonban a Variszcidák mentén a trópusi éghajlat kedvezett a kőszénképződésnek. 
 

 251-65,5 millió évvel ezelőtt. 
Tagolása: 3 időszak: triász, jura, kréta. 

Éghajlat: meleg, jégkorszak nem volt. 

 

 65,5 millió évvel ezelőttől 
Tercier (harmadidőszak) 65,5-2,5 millió évvel ezelőtt: 

A tercier elnevezés ma hivatalosan nem szerepel a geokronológiában, sem a 
kronosztratigráfiában, de informálisan használják. Helyette paleogénre (paleocén, eocén, 
oligocén) és neogénre (miocén, pliocén) osztjuk a korábbi terciert. 

Éghajlat: lehűlés és felmelegedés váltakozása. 

Pannon tenger: egy ősi tenger volt nagyjából a mai Kárpát-medence területén, a miocén 
végén és pliocén korszakokban. Fennállása során 3–4 km vastagságú üledékrétegek 
halmozódtak fel a fenekén. A Pannon-tenger, mintegy 9 millió éven át létezett. Legnagyobb 
kiterjedése idején a Bécsi-medencétől a mai Szerbia déli részéig terjedt. Eleinte 
összeköttetésben állt a mai Bajorország helyén található tengerrel, valamint az Égei-tenger és 
az Adriai-tenger elődeivel is. A Bakony, a Mecsek, a Tarcal-hegység és más hegységek 
szigetként emelkedtek ki belőle. 
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A világtengerekről történt teljes lefűződés során fokozatosan, édesvizűvé vált, és óriási tó, 
majd kisebb tavakból álló tóvidék formáját öltötte. A Messinai sókrízis idején maradvány 
vízfelületet alkotott. Utolsó maradványai a térszín emelkedése és a folyók feltöltése miatt a 
pleisztocén derekán, mintegy 600 000 éve tűntek el. A feltöltődés addig folytatódott, amíg a 
víztömeg a mai Vaskapu-szoroson keresztül lefolyást nem talált, átadva a helyet a 
Magyarország vízrajzát később meghatározó ősfolyóknak. 

A szén, így a Sajószentpéter környéki is, az eocén korban, 60-75 millió évvel ezelőtt sűrű 
láperdőkből keletkezett (hasonlóan a mostani trópusi, szubtrópusi, mérsékelt égövi 
növényzetekhez).  

A magyarországi barnaszén is ekkor keletkezett a Pannon-tenger partján, de kisebb 
mennyiségben találhatunk kréta kori barnaszenet is (kora 75-125 millió év). 

 

 2,5 millió évvel ezelőttől máig 

Tagolása: 2 kor: pleisztocén, holocén 

A pleisztocén korban eljegesedés az északi félgömbön. Okai elsősorban Földön kívüli, 
csillagászati eredetűek: például a Föld pályájának módosulása – az ekliptika és a Föld 
forgástengelye által bezárt szög változása. 

A sarkvidéki jégtakaró délfelé húzódott, legnagyobb kiterjedése 47 millió km², átlagos 
vastagsága 2000-3000 méter. A jégtakaró Európában a London – Köln – Krakkó – Kijev 

vonalig (Alpok – Kárpátok vonaláig), Észak-Amerikában pedig kb. az északi szélesség 40°-

áig húzódott. 

A pleisztocén korban több hidegebb (glaciális=jégkorszak) és enyhébb 
(interglaciális=jégkorszakköz) időszak különböztethető meg. Az Alpokban 6 eljegesedést 
(glaciálist) mutattak ki: Biber, Duna, Günz, Mindel, Riss, Würm. Észak-Amerikában 4 
eljegesedést (glaciálist) mutattak ki: Nebraska, Kansas, Illinois, Wisconsin. (Közöttük 
interglaciálisok voltak.) 

A jégtakaróval határos, de jéggel nem borított térségek éghajlatát, felszínformáló erőit és 
élővilágát a jégtakaró erősen befolyásolta, ezek a jégkörnyéki = periglaciális területek 
(például Magyarország). 

A jégkorszak idején csökkent a tengerek vízszintje, mert a víz jelentős része fagyott 
állapotban volt. 

A legutóbbi glaciális kb. 10 ezer éve ért véget, azóta a jégtakaró visszahúzódott a mai helyére. 

A holocén korban általános felmelegedés tapasztalható (interglaciálisnak tekinthető). 

 

Amint az látható az éghajlati változások lefutásai százmillió, és nem ritkán milliárd 
éves változások! Ehhez képest néhány száz év változásából „tudományosan megalapozott” 
véleményt alkotni inkább erősen a jóslás kategóriája. Viszont kimondottan hálás kutatási 
témák ezek, mert a „szenzációra, a rettenetre” éhes világnak, ezek az igazi hírek!  
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Csak felhívnám a figyelmet, hogy számítógépen mindent és annak az ellenkezőjét is le lehet 
modellezni. A számítógép csak azt csinálja meg, amire az ember megtanítja, 
beprogramozza!!!  

Azt még tehát mindig nem látom bizonyítottnak, hogy az emberek ipari tevékenysége-e az 

egyetlen ok a felmelegedésre!  

Mi volt akkor, amikor a Földön jégkorszakok és felmelegedések váltották egymást – egészen 
szélsőséges körülményeket létrehozva – és ember még gyakorlatilag semmiféle káros 
tevékenységet nem végzett?  

 

 A felmelegedésért okolt gázok is időről-időre, más-más súllyal esnek latba a 
környezetvédőknél. Kezdődött a freonokkal, majd egy idő után a széndioxid volt a fő mumus, 
aztán a metán, meg a vízgőz. 

Csak kérdezem? Elgondolkodott-e már valaki azon, hogy egy még manapság sem ritka 

vulkánkitörés során mennyi széndioxid kerül a levegőbe?  

És azon, hogy a szén az élet alapja? Az élő szervezetek összetevője? 

Gondolom mindenki hallott a fotoszintézisről,9 arról a biológiai folyamatról, melyben az 
élőlények a napfény energiáját felhasználva szervetlen anyagból szerves anyagot hoznak létre. 
A fotoszintézis olyan metabolizmus, amely lebontó (katabolikus) és felépítő (anabolikus) 
folyamatokból tevődik össze. A katabolikus folyamat a fényreakció, amikor a fényenergia 
kémiai energiává alakul. Az anabolikus folyamat során a szén-dioxid megkötése (fixáció) 
történik és annak szénforrásként való felhasználása a növekedéshez, ezt nevezzük sötét 
reakciónak. Továbbá a fotoszintézis „fény-szakaszában” felhalmozott kémiai energia és 
redukálókapacitás (NADPH) hasznosul még az oxidált állapotú kén- és nitrogénatomok 
redukciójához és azok szerves molekulákba történő beépítéséhez. 

A fényenergiát kémiai energiává a növények, a színesmoszatok (Chromista regnum 
fotoszintetizálói), a fotoszintetizáló cianobaktériumok, bíbor- és zöldbaktériumok képesek 
átalakítani. A cianobaktériumok és az eukarióta fotoszintetizálók („növények”) az 

oxigéntermelő fotoszintézist használják; a bíbor- és zöldbaktériumok a bakteriális vagy 
anoxigénikus (oxigént nem termelő) fotoszintézist alkalmazzák. 

Kérdés?  

Akkor miért írtjuk az erdőket, esőerdőket, amelyek a széndioxid átalakítást természetes 
módon, évmilliók óta kitalálva, meg tudja oldani? Miért kell elhitetni, hogy a fatüzelés 
bármely formája hasznos? A növények, amint láttuk rendezik a széndioxidot az élővilágban! 

Ezen túl meg már számosan bebizonyították, hogy a növények elégetése a káros anyagok 
kibocsátása szempontjából ugyancsak veszélyesek… 

 

                                                           
9
 Az elnevezés a görög fény (foton) és a szintézis (előállítás) szavakból tevődik össze. 
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Az elmúlt években számtalan írás látott napvilágot a „felmelegedésről”, ahol a néhány 
C

o
 hőmérsékletváltozásból világméretű „katasztrófákat” jósoltak, mindenféle változatban… 

Erre is egy mértékadó ábra, hogy mennyire alaposak, megbízhatóak ezek a modellek és az ezt 
publikáló tudósok… 

 

Modell alapú előretekintés és a valóság szembesítése10
 

 

Az ábrán az IPCC11
 modell szimulált hőmérsékletemelkedési „csokra” látható mely 1995-től 

drasztikus változást jövendöl.  

A hosszú ideje „folyamatosan karbantartott modellek” görbeserege alatt viszont legalul az 
időközben mért tényleges értékek is ábrázoltak. Ezek kísértetiesen közelítik a „fekete nyíllal” 
jelölt, a „csokortól” távol álló egyetlen szimulációs görbét, amely úgy tűnik, leginkább 
közelíti a valóságot… 

Sajnos a világ és az emberek „ijesztgetésére” viszont nem a tényleges értékeket, a mért 
értékeket használják, hanem az ezek-felettieket.  

Miért?  

Erre nem nehéz választ adni. Így bizonygatják azokat a ködös elképzeléseket, amelyekkel a 
„felmelegedés” emlegetésén és annak jelentős eltúlzásával az egyes energiahordozók 
közellenségnek kiálthatók ki.  

Ezáltal az energetikában hihetetlen előnyökhöz juttatnak olyan témákat, amelyeknek sem 
nagyságrendje, sem technikája és technológiája még messze nincs azon a szinten, hogy 

biztonságosan kihelyettesítse a korábbi energiahordozókat. Ezek sajnos súlyosan 
meggondolatlan kísérletek, amiből az egyszerű emberek téves következtetéseket vonnak le! 

 

Nézzük ezek után, hogy a világ ezekhez a hosszútávon egyáltalán nem megalapozott 
témákhoz a felmelegedéshez és a klímavédelemhez hogyan viszonyul! 

                                                           
10

 Forrás: prof. A. Tsonis University of Wisconsin-Milwaukee 
11

 Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). Az ENSZ éghajlatváltozással kapcsolatos tudományok 
értékelésével foglalkozó testülete. 
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 Az USA óriási szénbányászattal bír, Kína, India szintén és ezeket az országokat a 
Kiotói-egyezmény sem nagyon érdekli! Ez a három ország a felelős a mai divatos 
szlogennel az „üvegházhatású gázok”, nevezetesen a széndioxid kibocsátásának 
jelentős részéért. 

 A világ gazdaságában a „fenntartható fejlődésért” vívott harcban a legtöbb feltörekvő 
országot nem érdeklik a környezetvédelmi kérdések. Már csak lélekszámukból 
következően sem, mert ezek az emberek ugyanolyan jól akarnak élni, mint az 
európaiak, vagy az amerikaiak. 
Akik meg sem tudásukból, sem szorgalmukból eredően nem képesek ott megélni – az 

átgondolatlan európai liberális támogatási és bevándorlási rendszereknek 
köszönhetően – özönlenek felénk…  

 

Hazánkra nézve a következő ábra ad eligazítást. 

Egyértelműen látszanak törekvések a „karbon semlegesség” felé, amit ma ugyanúgy 
ránk erőltetnek, mint korábban sok mást is. A piros mező az intő jel ez az egyre növekvő 
kiszolgáltatottságot szemléletei, ha nem saját anyagainkból, saját magunk erejéből állítunk elő 
villamos energiát!  

A külföldről hozott villamos energiát majd pénzben kell megfizetnünk, és annyit érte, amit az 
eladók majd jónak látnak… 

Néhány megjegyzés hazánk energiapolitikájához 

 Mindig volt energiapolitikának mondott valami, de ezek általában csak a rövidtávú 
érdekeket részesítették előnyben és soha sem voltak hajlandóak szembenézni a 
lehetséges kockázatokkal. Összességében egyértelmű, hogy az utolsó negyed 
évszázadban a hazai 
energiabázist, ilyen-olyan 

okoknál fogva, háttérbe 
szorították. Nekünk még a vízi 
energia sem volt elég jó! Ha 
nagyon általánosítanék, akkor 
semmi sem jó egyeseknek, ez 
pedig nem más, mint az ország 
még függőbb helyzetbe tétele. 

 Sokáig sorolhatnám azokat a 
„jeles” embereket, akik hazánk 
energiapolitikáját irányították, de olyan módon, hogy az 1990-es évek után saját 
kezükbe vették egy jó csomó dolog irányítását, illetve magát az energia üzlet egy 
részét is. Milliárdosok lettek, miközben a hazai munkaerő csak lézengett, és egy 
csomó család már az alapvető élethez szükséges szolgáltatásokat sem volt képes 

megkeresni. 

 Az, hogy az országunkat a földgázra állították át, az nem az ország polgárainak 
döntése volt. Most viszont isszuk a levét annak, amit a politika e téren is kreált. 



Sajószentpéter bányavasútjai  Epilógus 

18 

Ráadásul ezek a gázmezők olyan országok kezében vannak, akik politikai stabilitás 
tekintetében enyhén szólva is megbízhatatlanok. 

 Azok a „zöld” szervezetek, akiknek jelentős bázisa Budapest, rendre megjelennek az 
országban mindenütt, ahol valami értékteremtő beruházás létesülne és azt nagyon 
eredményesen meg is akadályozzák. Itt csak az a kérdés, hogy ők mivel közlekednek, 
világítanak, melegszenek, gyógyulnak, és egyáltalán mit esznek? Hajlandóak-e 

lemondani ezekről a dolgokról. Itt is felmerül a kérdés, ki pénzeli őket? Ki áll a 
tevékenységek háttere mögött? Kik irányítják ezeket a környezetvédelmi szószóló, 
meg-mondó szervezeteket, hisztériakeltéseket és milyen célokból? 

 A „közellenségnek” kikiáltott szén és lignit – most főként – időnként fokozatos, aztán 
drasztikus leépítése miatt a szenes erőművek nagy része bezárt, a korszerűsítés és a 
környezetbarát átalakítások helyett. Jelenleg igencsak hiányozhatnak az egészséges 
energetikai öszlethez! Akkor, amikor a világ egy része ismét szépen lassan a szén felé 
fordul, kimondva –  kimondatlanul… A hazai készletekről csak egy ábra.12

 

 
 

A természet védelme ellen soha nem volt kifogásom, de amikor azt látom, hogy ezek 

mondva csinált ügyek és az emberek létét veszélyeztetik, akkor ezen érdemes elgondolkodni.  

Kérdés: egy biomasszával fűtött erőmű mennyivel kevesebb széndioxidot bocsát ki, mint egy 
szénerőmű?  

Az erdő fáinak letarolásával működtetett fűtőmű mennyivel hasznosabb, mint egy másik?  

Az égésben mindig szén és oxigén lép egymással reakcióba! Mindegy, hogy ez szén, 
szénhidrogén, biomassza, vagy fa! Egy a lényeg minden esetben CO2 (széndioxid) és H2O 

(víz) keletkezik. Mi végre hát ez a nagy felháborodás? Maga a szerves élet is a léte alatt a 
légzéskor, széndioxidot termel, ezt lélegzik ki az emberek és az állatok is. Ráadásul a 
széndioxid természetesen megkötéséről és átalakításáról már az előzőekben szóltunk. 

                                                           
12

 Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat. 2018. év, 
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Magában a Földben zajló földtani folyamatok, vulkánosság, kéregmozgások mind olyanok, 
amelyek nyomán rendkívüli mennyiségű széndioxid szabadul fel.  

Szerintem pedig az volna a lényege a környezettudatos viselkedésnek, hogy ne a termelő, 
értékteremtő munkát akadályozzák meg, hanem azt érjék el, hogy ezek megvalósuljanak. 
Természetesen a legnagyobb gondossággal, a környezeti károk minimálisra csökkentésével. 
Technikailag már nagyon sok dolog megoldható, leválasztható a szénerőművek 
kénkibocsátása, megfogható a por, a pernye, ugyanígy a zárt rendszerű vegyi anyag 
gyárakban a kémiai kibocsátások.  

A széndioxid egy érdekes kérdés, mert minden élő szervezet a fenntartására szolgáló légzéssel 
ezt juttatja ki a légkörbe! Azt is jó lenne már egyszer világosan látni, hogy a széndioxid-e a 

nagyobb „ellenség”, vagy a metán, vagy a vízgőz, vagy egyáltalán micsoda? 

 

Az, hogy e munkákban a múltba tekintünk egy kicsit vissza nem nosztalgiázás, hanem 
annak bemutatása, hogy a magyar nemzet és annak jeles képviselői – és itt nemcsak a 

legnagyobb nevekre gondolok – milyen energiákat mozgattak meg a hazai bányászat, 
kohászat, ipar, mezőgazdaság létrehozásának érdekében. Tudásukat, tehetségüket, életüket 
tették fel egy-egy terület gazdasági lehetőségének kiaknázására és az ott élők munkáját 
igénybe véve „életet” vittek sok olyan térségre, amely mostanság csak vegetál.  

Aki ismeri egy kicsit a történelmet, gazdaságtörténetet, annak rá kell jönnie, hogy az élet 
lehetőségének az alapja a munka, az értékteremtés. Minden egyéb a már megtermelt értékből 
származó pénznek az ide-oda csoportosítása, rendezése.  

Aki ezt nem hiszi, annak figyelmébe ajánlom a kapitalizmus politikai gazdaságtanát, de ha 
irtózik valaki Marx Károlytól, akkor ugyanezt olvassa el más, neves és híres polgári 
közgazdászoktól.  

Munka és értékteremtés nélkül nincs élet.  

Egy ország nem lehet meg saját ipar, bányászat, mezőgazdaság, feldolgozóipar nélkül, mert 
akkor az a helyzet jön létre, mint ami most van. A rendszerváltozás utáni első évtizedekben 
éhbérért dolgoztak a magyarok a külföldi cégeknek és a profit más országba került!  

Ami ezt a bányászat ellenes folyamatot viszont teljes sikerre vitte hazánkban az, az 
érdekcsoportok nagyon aktív, és eredményes működése volt. Az országunk – természetesen 
sok más ilyen példával együtt – jelenleg ennek látja kárát és a gazdasági vergődésnek is egy 

jelentős része ebből származik.  

Akik a velünk hasonló helyzetű országok közül ezt a folyamatot nem követték – a lengyelek, 

csehek, szlovákok – jelentős szénbányászattal, mélybányászattal bírnak, ma már sokkal jobb 
helyzetben vannak, mint mi. Nekünk az energiafüggőségünk és kiszolgáltatottságunk velük 
összehasonlítva sokkal nagyobb. Ennek megváltoztatására pedig nem évek, hanem megint 
inkább évtizedek szükségesek. Ekkor már nem csak a „mit, miért, hogyan” kérdések 
merülnek fel, hanem, hogy „miből, kivel, mikorra”! Ezeken túl az is, hogy egyáltalán 
megérte-e az országunknak a bányászat, kohászat, a nehézipar ilyen mértékű letiprása? 
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Annál is inkább, mivel a különféle szakmák szervezetei sokszor hiába állnak elő életrevaló 
tervekkel, elképzelésekkel, ezeket ma Magyarországon egy – egy jelentéktelen kisebbség 
folyamatosan meg tudja akadályozni. El kell gondolkozni azon, hogy a „zöldeknek” miért 
nem volt jó a környezetbarát vízerőmű, ami még a Dunát is hajózhatóvá tenné, pedig ennek 
szerződéseit a Duna – Majna – Rajna víziút rendszer tervezésénél hazánk is aláírta, nagyon 

régen. Nálunk akármi szóba kerül iparral, energetikával kapcsolatosa, azt bizonyosan napokon 
belül megtámadják, ráadásul olyan polgártársaink, akik ugyanúgy használják ezeket és 
élvezik előnyeit, mint bárki más.  

Itt nem jó a szén, nem jó az atomenergia, nem jó a vízlépcső, nem kell ipar, mert az szennyez, 
itt nem kell semmi…  

Ez a totális anarchia, csak az a kérdés, hogy ezek az emberek, szervezetek kitől kapják az 
ötleteket, utasításokat meg a pénzt? Ha hazai javainkról lemondunk, akkor nem kell 

csodálkozni azon, hogy félgyarmati sorban, Európa szegényházához sorolva kell élnünk és 
vegetálnunk. Valamikor egy MÁVAG gőzmozdony, később a GANZ-MÁVAG dízel és villamos 
mozdonyai a világszínvonalat képviselték, több kontinensen dolgoztak, mindenki 
megelégedésére. A Láng-gépgyár kazánjai, a Ganz vízgépei, turbinái a világ számos pontján 
működtek. Az Orion és Videoton a maga korában szintén megfelelő színvonalon volt képes 
fejleszteni és gyártani és sorolhatnánk vég nélkül, Tungsram, Medicor, MOM…  

Ma már igen nehéz tisztán hazai terméket találni és felsorolni, és ez tragédia!  

Akik ezt elkövették nyugodtan magukra vehetik József Attila szavait  

„Nincsen apám, se anyám, se istenem, se hazám…” 

Piaca lettünk nemcsak Európának, az USA-nak, hanem már Ázsiának is. Önként lemondtunk 
olyan piaci pozíciókról – meggondolatlan politikai lépések sorozatában – amelyeken 

szilárdan, nagytételben, jó áron lehetett értékesíteni, itt a jól szervezett, nagyüzemi 
mezőgazdaságra gondolok!  

A világ talán még ma is rajtunk nevet, amikor a volt szovjet piacot, önként otthagytuk és 
átengedtük másoknak, holott a gáz és az olaj jelentős része onnan jön, pénzért, és sajnos most 
megint… A történelem ismétli önmagát! 

A mai magyar valóság a félgyarmati modellhez nagyon közel áll, nincs tisztán hazai termék, 
csak valamilyen rettenetes áttételes módon, a megtermelt profit nagy része kivándorol az 
országból.  

A pénzvilág viszont irányítja az egész Földet!  

A politikát, a cégeket, az embereket. Ők mondják meg, hogy mi legyen, viszont az elhibázott 
– válságot okozó – döntéseket is ők hozzák. Az egyszerű emberek, viszont fizetik ennek az 
árát! A világ képtelen tudomásul venni, hogy azok a pénzemberek, akik országokat rengetnek 
meg spekulációikkal és lassan annyi pénzt halmoznak fel, hogy már talán nincs is értelme 
ennek az egésznek, pontosan az emberektől sajnálják a minimálbért, a nyugdíjat és egyáltalán 
mindent.  
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Amikor ezt a könyvet és a sajószentpéteri szénbányászattal foglalkozót is elkezdtem 

összeállítani, akkor egy cél vezetett. Bemutatni, hogy értelmes hazai gazdasági célokért, a 
jólétért, mekkora erők mozdultak meg valamikor.  

E munka csak az itteni bányavasúti történéseket mutatja be, de az ország egyéb részein – és itt 
ekkor egy jó ideig a Nagy Magyarországban kell gondolkozni – ugyanezek a folyamatok 

zajlottak, természetesen más adottságokkal, más léptékben.  

Erről kell példát vennie a jelenkornak és nem a csodákra várni! 

 

Zárásként néhány számadat a valamikori kisvasutak, gazdasági vasutak 

működéséről.13
 

 

 

 

 

 

Ennyi maradt a nagy múltú 

sajószentpéteri bányászatból... 
az emlékek14

 

 

 

 

                                                           
13

 A Közlekedési Múzeum Évkönyve 2. 1972-1973 (1974)II. RÉSZ • Módszertani és közlekedéstörténeti 
tanulmányok 117Dr. Halász Tibor: A közforgalmú távolsági áruszállítás fejlődése Magyarországon 153 
14

 Fotó: Illés György 
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A nagy múltú üveggyár,  

ami szintén sorsára vár…15
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15

 Fotó: Rónaföldi Zoltán 
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 Balogh Imre:   Kisvasúti mozdonyok az A 26-tól a C 50-ig,  

Fejezetek a magyarországi kisvasúti mozdonygyártás II. világháború utáni 
történetéből 

 Felek Ferenc:   Gazdasági vasutak. Születéstől a MÁV-ig 1947-1960. 1. rész  
 Felek Ferenc:   Gazdasági vasutak. A MÁV-tól a végzetig. 1960-tól napjainkig. 2. rész  
 Halász Tibor:   Az áruszállítás fejlődése. Közlekedéstudományi Szemle 

 MÁK 1942. április:   A Magyar Általános Kőszénbánya Rt 50 éve, 1891-1941.  

 Nógrádi László:   A jó közlekedés közelebb hozza a falut a városhoz. Magyar-Szovjet  

Közgazdasági Szemle 

 Rónaföldi Zoltán:   A borsodi és ózdvidéki ipar- és bányavasutak rövid története (Magyar  

Elektronikus Könyvtár) 
 Rónaföldi Zoltán:   Bánréve és a vasút (Magyar Elektronikus Könyvtár) 
 Rónaföldi Zoltán:   Kronológia. A borsodi és az ózdvidéki szénbányászat fontosabb évszámai és  

eseményei (Magyar Elektronikus Könyvtár) 
 Rónaföldi Zoltán:   Szakközépiskolások a kazincbarcikai Ságvári Endre Gimnázium és 

Szakközépiskolában (Kézirat) 
 Sztehnó Ervin visszaemlékezései 
 Tanulmányok Diósgyőr történetéhez:  Pereces bányatelep története a XIX-XX. században 

 Várady József lelkész:  A tiszáninen református templomai  
 Vasúttörténeti Emlékkönyv.  A MÁV Miskolci Igazgatóság (Üzletvezetőség) újjáalakulásának 100.  

évfordulójára. 1992. 
 www.kisvasut.hu  

 www.vasutallomasok.hu  

 

A fel nem sorolt irodalom a lábjegyzetekben van nevesítve. 

 

http://www.kisvasut.hu/
http://www.vasutallomasok.hu/
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„A tudományos kutatásnak mindig az a vége,  

hogy hirtelen több probléma is felbukkan ott,  

ahol korábban csak egy volt.”1
 

 

1951-ben születtem Bánrévén. Mind a Magyar „Tőkés”, a Rónaföldi (Ruszin), mind a 

Bakó család révén a vasúthoz kötődtünk, ekkor már nagyjából 60 éve. 

Az általános iskola 1-7. osztályait Bánrévén végeztem el. Gyerek- és fiatalkorom 
meghatározó élményei a vasúthoz, és a házunk 
melletti sportrepülőtérhez kötődnek. A család 
Kazincbarcikára költözése miatt a 8. osztályt az 
ottani, Május 1. úti Általános Iskolában fejeztem 

be.  

 

Bánréve repülőtér, 1965 nyara 
 

 

 

 

„Bányász” szakközépiskolásként, 
1968 nyara, Kötélpálya Üzemegység, Berente 

 

Középiskolai tanulmányaimat a Ságvári Endre 
Gimnázium és 

Szakközépiskola 
bányászati tagozatán 

végeztem és 1969-ben érettségiztem. A tanulmányaim során a 
Borsodi Szénbányák üzemeiben, bányáiban a gyakorlataim során 
sok kiváló embert ismertem meg, a szaktanáraim is a vállalat 
nagyon jó mérnökeiből kerültek ki. Ugyanígy a szakoktatói gárda 
is. 

 

Rég volt… 1970 nyara, 
Szeged, MN3793 

 

Az egyetemi tanulmányok előtt 1 évig katonai 
szolgálatot teljesítettem Szegeden, a 21. önálló 
páncéltörő tüzérosztálynál (MN 3793). 

 

Rég volt… IV. éves gépészmérnök  
hallgatók , 1974 

                                                           
1
 Norman Mailer 
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1975-ben védtem diplomámat, a miskolci Nehézipari Műszaki Egyetem gépészmérnöki karán. 

Gépgyártástechnológus, szerszámozási szakos mérnök lettem.  

A középiskolai szakmai élmények hatására ezután a Borsodi Szénbányáknál álltam munkába. 

A bányáknál a mérnöki pályámat 1975 nyarán, a Szuhavölgyi Bányaüzem Szeles III. aknánál 
kezdtem, mint beosztott mérnök. E bánya akkor még rendelkezett vastámos fronttal is, de a 

többi fejtésben már Dobson-keretes, majd KM-87 biztosítás működött és maróhengeres 
jövesztés. Később ide a célirányosan tervezett Fletcher-Husky vékonytelepi biztosítás került, 
melynek bevezetésében már aktívan részt vettem. A bánya ekkor is, ez előtt is súlyos 
víztelenítési gondokkal működött, mert jórészt a Sajó „ártere” alatt ment a bányászkodás. Itt 
nagyon sok szivattyús tapasztalatot szereztem. Aztán átköltöztünk Szeles IV. aknára, melynek 

fő beruházási munkái – lejtősaknák, földalatti fővonalak – nagyrészt 1976-ra kiépültek, de 
még javában itt dolgozott sok csapattal a Bányászati Aknamélyítő Vállalat borsodi részlege. 
1977. január elsején vette át Szeles aknát a Bükkaljai Bányaüzem. 

Ezek az évek a Borsodi Szénbányák intenzív gépesítési szakaszai, sok-sok műszaki 
fejlesztéssel és a bányák további összevonásával és gazdaságosabbá tételével. 

1977. január elején kerültem át a Szuhavölgyi Bányaüzem gépészeti csoportjára, műszaki 
fejlesztő mérnöknek. Ekkor kezdődött itt a Feketevölgy I. akna „mintabánya” beruházási 
program, országos fejlesztési pénzekből. A tervezési munkák döntő részét itt a szuhavölgyi 
üzemnél kellett elvégeznünk, mert a vállalat Tervezési Osztálya, ezt már nem tudta elvégezni 
a túlterheltségük miatt. 

A feladat az új déli-mező, hazai VOB-HP-102 pajzsos frontjainak, amelyek Eickhoff EW-

170L, majd EDW-340 L jövesztő gépekkel indultak, már fogasleces vontatással. Ezekhez egy 
nagyjából 6 kilométer hosszú négy részből álló alsó- és felsőági személyszállításra is 

alkalmas szállítószalagsort kellett terveznünk. Közbenső széntároló bunkerekkel, 
adagolókkal. Mindezekhez a lejtősaknai szállítószalag kapacitását is megemeltük, 
sebességnöveléssel. 

Mindezekkel együtt felszámolásra került a földalatti villamosmozdonyos-csillés szénszállítás 

és ezzel minden ehhez kapcsolódó berendezésrész is (HCST, láncpályák, körbuktatók…) 

A fejtések átfedő-láncosvonszolós, energiavonatos rendszert kaptak, 1000 voltos 

feszültségszinteken. 

Volt munka bőven, mert a tervezéseken kívül, ami 1977 elején indult, a berendezések 
legyártását is az üzem végeztette, a Beruházási Osztály támogatásával. Mindez elkészült és 
ezek a frontok kimagasló teljesítményeket adtak.  

 

„ A „leg”-ek bányája, Feketevölgy 

Kurityán és Felsőnyárád határában, fent a dombon magasodik a feketevölgyi bánya 
függőleges aknájának acéltornya. Éjjel-nappal „él” az akna, s a bányásznyelven kasnak 
elnevezett szállítóberendezések naponta emberei százait, a különböző anyagok tonnáit 
szállítják le a föld alá, illetve hozzák fel a mélyből.  
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Nagy mennyiségű, háromezer kalória fűtőértékű barnaszenet rejt ezen a kornyéken a föld, s e 
kincs kibányászása még az ezredfordulón is kenyeret, 
megélhetést biztosít majd az itteni dolgozóknak.  

 

A maróhenger gépkezelők  
egyike, Sztari János 

 

Sokat fejlődött az utóbbi időben a feketevölgyi akna, s – ahogy 

Rónaföldi Zoltán gépészmérnök megjegyzi – egy fokozattal korszerűbbé vált. A 240 millió 
forintos beruházást az úgynevezett M – program keretében hajtották végre. Olyan 
modellbányát alakítottak ki a fejlesztés során, amelynek modern technológiája, termelési 
rendszere követendő példaként szolgálhat más egységek, aknák számára is. 

 – Manapság világszerte törekvés a termelés koncentrációjának növelése – mondja Sztermen 

Gusztáv, a Szuhavölgyi Bányaüzem vezetője. – Ez a célunk nekünk is, s a harmadik negyedév 
végére befejezzük a fejtési munkálatokat a kettes aknában, utána már csak az egyes számú 
termel. A jövőben nagy termelékenységű frontok adják majd a szenet, s március elején üzembe 
helyeztünk egy 150 méter homlokszélességű tömegtermelő munkahelyet. Hasonló méretű 
frontfejtés nincs több az országban. Korszerűsítettük a földalatti szállítást, s a szén 
úgyszólván emberi kéz érintése nélkül jut fel a napszintre. Gépesíteni akarjuk a 
személyszállítást is.  

– Mennyi szenet termel az idén a feketevölgyi bánya?  

– A tervünk 800 ezer tonna szén felszínre küldését írja elő – feleli az üzemvezető. – Az első 
három hónapot igaz, lemaradással zártuk, hiszen a szerelési munkák tetemes időkiesést 
okoztak, de remélhetően, ez a ráfordítás kamatostól megtérül.  

Sokat, nagyon sokat várunk az új fronttól, az új szállítóberendezésektől.  

Munkásruhába öltözünk, hogy saját szemünkkel lássuk a feketevölgyiek büszkeségeit. Az akna 
bejáratától mintegy három kilométert gyalogolunk, amíg eljutunk az M 1-es frontig, közben 
meg- megállunk a velünk ellenkező irányba futó szállítószalagok mellett, s hallgatjuk 
Rónaföldi Zoltán tájékoztatását:  

– Összesen kétszer két és fél, azaz öt kilométer lángálló gumihevedert építettünk ki. Szorított 
az idő, s az ötből három szállítóberendezést rekordidő, öt nap alatt helyeztünk üzembe. Ez 
alatt állt a bánya, a bányászok többsége a szerelésen dolgozott, még vasárnap is. A fronti 
gépekkel és berendezésekkel együtt 1500 tonna vasanyagot szállítottunk be bányába, 
építettünk be a helyére. Mivel új bányafolyosókra is szükség volt, program keretében három 
kilométer vágatot kihajtottak bányásztársaink. 

 – Hallottunk még egy újdonságról, a diszpécserközpontról – szólok közbe, mire a fiatal 
szakember hátra fordul, úgy magyarázza:  

– Egyetlen szobából nyomon követhető, irányítható az egész bánya termelése.  
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A front alapvágatában újabb technikai érdekességre leszünk figyelmesek. Sínpályán utazik az 
energiavonat, ami ellátja villamos árammal a gépeket, s egyetlen mozdulat elegendő a ki- 
vagy bekapcsoláshoz.  

– Pajzsbiztosító egységek tartják a kőzetrétegeket, kéttárcsás maróhenger jöveszti a szénfalat, 
és nagyteljesítményű láncos vonszoló szállítja a szenet ismertet meg az ország legnagyobb 
frontjával Nagy Béla szakvezető vájár.  

– Mindössze huszonketten vagyunk a 150 méteres homlokon, ebből négyen iparosok. Naponta 
kitermelünk kétezer tonna szenet.  

A feketevölgyiek számon tartják, hogy jelenleg övék az ország harmadik legnagyobb bányája. 
Nem is titkolják azonban az „elégedettségüket”, s szeretnének előbbre rukkolni a ranglétrán. 

 – A tervek szerint – mondja a gépészmérnök – 1982-ben már egymillió tonna szenet adunk a 
népgazdaságnak. Ha viszont megkapjuk az ígért újabb hasonló gépi berendezéseket, 
hamarább is elérhetjük ezt a mennyiséget. 

 A „leg”-eg bányájában üzemei az ország egyetlen kéttárcsás jövesztőgépe. A gépszörny 
egyszerre 70 centimétert harap le a csaknem 3 méter magas szénfalból, s kezeléséhez két 
ember szükséges. 

 Kolaj László, Fotó: Laczó József2
 

 

Volt olyan évünk, amikor az 1 millió tonna széntermelés egészen biztosan megvolt! 
Hivatalosan azonban soha, mert ez sértett bizonyos érdekeket a vállalaton belül, ezért 
„utólagos visszamérlegelés és minőségi problémák" miatti csökkentéssel, pár tízezer tonnával 
az 1 millió tonna alá hozták ki Feketevölgyet… Így, Lyukóbánya maradt az egyetlen 1 millió 
tonnás bánya, Borsodban.  

Ezek után is kimagasló műszaki fejlesztésekben vettem részt egészen 1982. augusztusig, 
(fronti vágatkereszteződési biztosítás, a pajzsos front „vakszárnyi” megoldása, a 
gyorsvágathatási rendszerek átfedő-szalagos megoldása, a lőttbetonos vágatbiztosító gépsor 
tervezései, a nagynyomású hidraulikus szivattyúk konstrukciós hibájának kiderítése és a hibás 
alkatrész hazai gyártása… Ezekben az időkben is kiváló vezetőim és munkatársaim voltak 

mind a mérnöki, mind a középvezetői és nem utolsó sorban a fizikai állományból is. Ekkor 

kezdtem el tanítani is a vállalat szuhakállói oktatási központjában, így nagyon sok embert 
sikerült megismernem, Egercsehitől, Lyukóig, a vállalat minden üzemétől és aknájától… 
Kiváló kapcsolatunk volt a berentei és farkaslyuki bányagépjavító üzemekkel, az alberttelepi 

szivattyújavító üzemegységgel… 

1982. augusztusban kerültem a vállalat Gépészeti Osztályára, az akkor nyugdíjba menő két 
területi főmérnök helyére.3 Itt a rám osztott bányák gépészeti felügyelete mellett (így voltam 

                                                           
2
 Észak-Magyarország, 1978. április (34. évfolyam, 77-101. szám) 1978-04-09 / 83. szám 

3
 Klein Béla és Bulla Gusztáv gépészmérnökök, sok évtizedes bányászati tapasztalattal a hátuk mögött mentek 

nyugdíjba. 1975-től dolgozhattam együtt velük különféle munkákban. Kiváló, sokat tapasztalt főmérnökök 
voltak, amit lehetett ellestem, eltanultam tőlük is. Guszti bátyámmal a kapcsolat régebbi volt. Ő már az én 1969-

es érettségimen a Borsodi Szénbányászati Trösztöt képviselte, kérdezett is rendesen a szakmai szóbelin. 

Testvére, Bulla Zoltán, a középiskolás időszakomban Sajószentpéter II. aknán élt és dolgozott, oktatott is a 
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az évek során területi főmérnöke Egercsehinek, Farkaslyuknak, Putnok és Királd bányáinak, 
az ormosi üzemnek…) a vállalat teljes bányavíz-emelési témaköre (összes szivattyúkamra, 
minden szivattyú, és azok központi javítása, csővezetéki rendszerek, zsompok, azok tisztítása, 
a szivattyúk bányabeli, üzem közbeni mérései…).  

Akkor az alberttelepi szivattyújavítóban teljes körűen meg tudtuk szervezni a szivattyúk 
központi javítását és az 1 m

3
/perc feletti folyadékszállításúak4

 mérőpados mérését, javítás 
utáni minősítését és a szükséges összes jelleggörbe felvételét. Ugyanez történt a Farkaslyuki 
Bányagépjavítóval közösen a merülő és búvárszivattyúk esetében.  

A feladat nagyságáról csak annyit, hogy akkor a Borsodi Szénbányák összes vízemelése 55… 
60 m

3
/perc nagyságban volt. Ez éves szinten 29… 32 millió m3

 vízemelést jelentett, a 
külszínre. A bányabeli egyéb szivattyúzás ebben nincs benne! 

A Borsodi Szénbányák ekkor ezres nagyságrendben használt kisebb, nagyobb centrifugál 
szivattyúkat és merülő szivattyúkat. A hajtásuk bányabeli mező szinten 500 V feszültségről 
történt, a fővízmentesítő telepeken 6 kV-os motorokkal, akár 500 kW teljesítményig, 
motoronként.  

Ezeket a nagyobb motorokat akkor az EVIG gyártotta, de javításuk, újratekercselésük, 
impregnálásuk, kiegyensúlyozásuk és minden egyéb a berentei Bányagépjavító Villamos 

üzemegységében, illetve a Farkaslyuki Bányagépjavító Villamos egységében történt meg. 

Mindezeket kiváló minőségben! 

Ehhez számos egyéb dolgot is meg kellett oldanunk: a bányabeli víztározók, zsompok 
hidromechanizált takarítását, nyomáslengést csökkentő szelepek tervezését a nyomásütések 
kivédésére, szivattyúk bányabeli vízszállításának és egyéb jellemzőinek méréseit,  

Ezekben az években számos új, teljes frontfejtési és vágathajtási berendezés is érkezett a 
meglévők mellé. 

 

Amikor még minden biztosnak tűnt… 

 Feketevölgy5
 

 

1989 szeptemberében helyeztek át a 
Bányaművelési és Műszaki Fejlesztési 
Osztályra, ahol szintén összetett feladatokkal 
foglalkoztam. Az összes fejtési 
biztosítóberendezés hozzám tartozott, ezek 

javítása, mérése, minősítése, üzemvitele. Ekkor már nagyon széles volt a választék, a hazai 

                                                                                                                                                                                     

tanbányánál. Utólag derült csak ki egy beszélgetés alkalmával, hogy ő és az én édesapám 1942-től osztálytársak 
voltak a miskolci m. kir. Gépipari Középiskolában.  
4
 A munkahelyi szivattyúk szintjén a 0,5… 1 m3/perc volt a tipizált nagyság, a főszivattyúk esetén az 5 m3

/perc, 

de a legnagyobb szivattyúink – Szeles IV. akna – 12 m
3/perc folyadékszállításúak voltak.  Ebből akkor és ott 

négy darab volt beépítve a vízveszély miatt. 
5
 Az 1990-es évek eleje. Glinik berendezésekkel biztosított frontfejtés, feketevölgyi mérnök és technikus 

munkatársaimmal. Akkor már e frontfejtésen is folyamatosan mértük a berendezések terhelési állapotait a 
kőzetterhelési folyamatok tudományos leírására. A hazai mélyműveléses bányák gépesítése ekkor már európai 
színvonalú volt. 
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pajzsok mellett a vékonytelepi biztosítószerkezetek mellett, megjelentek a lengyel Glinik, 

lemniszkátás pajzsok is. Jött a putnoki „nagy Hemscheidt”, amellyel a reménybeli 5… 6 m 
vastag ottani széntelepet lehetett fejteni, majd jött a „kis Hemscheidt” is a középvastag 
telepre. Mindezek mellett ott voltak a kiváló, várpalotai gyártású hazai pajzsok – ennek 

számos egyéb alváltozatát is használtuk – és a vékonytelepi keretes fejtésbiztosító 

berendezések is. 

Mindezekhez a törvény előírásai szerint kidolgoztuk a biztosítószerkezet évenkénti teherbírás-

mérésének rendszerét is. 

A fejtésbiztosító berendezéseken ezerszámra voltak a különféle út- és biztonsági szelepek, a 
hidraulikus hengerek, a különféle több-acélbetétes nagynyomású tömlők. Ezek javítása is 
részben a bányaüzemeknél, de aztán szépen lassan központilag történt. Ezek bemérésére, 
minősítésére országos jogosultságú vizsgáló-állomásokat hoztunk létre, amellyel a 
hidraulikus részegységeket, egyedileg azonosítható módon, bizonylatoztuk is. 

E szerkezetek mechanikus alkatrészeit – a pótlást, de sok esetben a komplett berendezéseket is 

– a Bányagépjavítóink gyártották. Optikai lángvágó automatákkal, fejlett hegesztés 
technikával és technológiával, kiváló szakemberekkel, mind a vezetői, mind dolgozói szinten. 

Ekkorra az egyedi támoknál az acéltámok már csak mutatóban léteztek. A HBT alumínium 
hidraulikus egyedi támok már ezres nagyságrendben voltak a vállalatnál. Ezek központi 
javítását is megoldottuk, az egyedi mérőpados mérésükkel-minősítésükkel együtt a tervtárói 
központi javítóban. Majd a korábbi gyártó és az alapanyagot biztosító cégek megszűnte után 
egy speciális javítási-felújítási technológiával még évekig életben tudtuk tartani ezt a HBT 
tám mennyiséget.   

Ezekben és az előző munkákban is számos K+F munkánk volt a Nehézipari Műszaki Egyetem 
szaktanszékeivel. A legtöbb ilyen munkában a Bányagéptani, az Ásvány előkészítési, a 
Gépelemek, a Mechanika, Szállítóberendezések, Mechanikai technológia Tanszékekkel 
működtünk együtt. 

Bányabeli pajzsokon terheléses méréseket végeztünk üzemi körülmények között, amiket már 
az egyre inkább teret hódító számítástechnika és gépei segítségével tudtuk hatékonyan 
elvégezni, illetve az így nyert „gigantikus” adathalmazt, rendszerezni, értékelni. Ezt a 
gödöllői egyetem mechanika tanszékével együtt végeztük el. Az adatok feldolgozása pedig a 
saját vállalatunk számítástechnikai részlegének gépeivel és szakembereivel történt meg. 

Oktattam a vállalati tanfolyamokon 1977-1994 között. 1982-től számos diplomatervezőnek 

voltam a konzulense, sokaknak pedig a bírálója-értékelője. A Borsodi Szénbányák osztályai 
minden évben számos diplomaterv témát írtak ki. Ezek kapcsán is nagyon sok kiváló fiatal 
mérnök került aztán hozzánk a vállalathoz. 

Ekkor már nagy létszámmal ment az arra érdemes fizikai dolgozók egyetemi oktatása is 

(SZET),
6
 akik támogatása a tanulmányaik során szintén sok szép feladatot és munkát adott. 

                                                           
6
 A SZET a Szakmunkások Egyetemi Előkészítő Tanfolyama rövidítése. A vállalat által kiválasztott személyek 

előkészítő, felkészítő év után nekivághattak, nappali tagozaton a választott szaknak. A vállalat fizette a 
fizetésüket, mintha dolgoztak volna!  
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Ezekben az években folyt egy országos törekvés és kutatás-fejlesztési munka a hazai, 

nagyteherbírású acél, vágatbiztosító szerkezetek diósgyőri gyártására. Ebben minden akkori 

mélyműveléses szénbánya és bauxitbánya részt vett, a diósgyőri kohász munkatársakkal 
együtt. Sikeres fejlesztés volt, nagy előnyökkel, ennek a szénbányászat és a kohászat 
„ledarálása” vetett véget… 

Az 1980-as évek végén már nagyon látszottak a bajok. Az ország politikai-gazdasági vezetése 

már javában „pánikolt” és a hatalom megőrzésén serénykedett. Vették a nyugati kölcsönöket 
minden nagyságrendben, aminek aztán beláthatatlan következményei lettek. Elérkezett az 
rendszerváltás és ezzel a „szabad rablás” időszaka is. Iparágakat, szakmákat dobtak a 
szemétdombra a pillanatnyi előnyökért. A nyugat aztán a kölcsönök fejében be is nyújtotta a 
számlát, megszerezte a cégeket, de inkább a piacokat.  

Mivel a vállalatok értékesítésénél nem igazán volt „szempont és kikötés” a munka stabil 

folytatása, a fejlesztés és a dolgozók alkalmazása, ezért ez mindig ki is maradt a 
szerződésekből. Ennek nyomán aztán volt, ahol azonnal bezártak, a dolgozókat „szélnek 
eresztették”, néhol ez kicsit időben elnyújtva történt meg, de a végkifejlet azonos volt…  

Ez itt borsodban végigsöpört a szénbányászaton, a kohászaton, a gépgyártáson, bizonyos 
szinten, a vegyiparon is. Ékes példa erre a sajószentpéteri üveggyár története is. 

Az ország meg, akit lehetett nyugdíjazott, leszázalékolt, ilyen-olyan okon, aztán évtizeddel 
később meg mindenki csodálkozott, honnan ez a sok nyugdíjas? 

Mindez úgy, hogy nem volt az országnak stabil, hosszú távú energiapolitikája! Mindig a 

pillanatnyi előnyöket akarták kihasználni, aztán ez hosszú távon súlyos kudarcokat okozott. 

Jött aztán a privatizációnak nevezett „ország rablás” aminek a vége a munkanélküliek hada 
lett. Aki ebből menekülni próbált, azt, ilyen olyan indokkal nyugdíjazták. Egyszer csak 

hirtelen lett, vagy 3 millió nyugdíjas… ami a problémát még látszólagosan sem oldotta meg. 
Nem volt a nyugdíjas létszám mögött megfelelő számú aktív kereső!  

A cégek egy jelentős része tönkrement, másokat kivásároltak és csak a szerencsésebbek 
kerülték el azt, hogy az új tulajdonosok ne azonnal zárják be őket. A vevők egy része nem 
céget, hanem „piacot” vásárolt. A bezárt hazai cégek termékei helyett ömlött be a külföldi 
áru a szabad piacra… A magyarok meg álltak sorban a munkaügyi központok előtt… 

Ez véglegesen 1993 végére érte el a borsodi szénbányászatot. Ez előtt azonban már évekkel 
elkezdődött a politikai játszma itt is, bizonyos „szerkezetátalakítás” címén megjelentek 
cégek, szervezetek, akik elkezdték „megmondani”, hogy mit is kell csinálnunk… 

A borsodi szénmedence szénvagyona, gépei, emberei, a szakma tulajdonképpen halálra 

ítéltetett. A sok százmilliárdos vagyon és minden egyéb eltékozlásra került. Ezen túl pedig az 
erkölcsi kár volt az, ami felmérhetetlen… A későbbi „önálló” borsodi bányák sem úszták 
meg, mert néhány éven belül ellehetetlenedtek, a hazai energiapolitika, vagy annak hosszú 
távú hiánya miatt.  

Nagy kérdés számomra ma is, hogy az akkori vezetők Magyarországon, ennyire naivak 
voltak, vagy megvezették őket, esetleg egy eleve elrendelt folyamatot kellett bejárnunk?  
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A mában is látok az energiapolitikánkban óriási veszélyeket, de most legalább látom, hogy 

kik és mit sugallnak, illetve mit próbálnak meg kierőszakolni, bármi áron… 

Az az ambiciózus és viszonylag fiatal vezetőréteg, ami akkorra a Borsodi Szénbányáknál 
működött, egyszer csak józanésszel, megoldhatatlan feladatokkal és problémákkal 
szembesült. E mögött sokszor ott állt az is, hogy a munka „hálátlanabb” részét, így a 
létszámoktól való megszabadulást is ránk akarták hárítani, illetve azt, hogy a működéshez 
szükséges dolgokat szerezzük meg, holott tudtuk, hogy azok kifizetésére nem lesz már 
fedezet… 

Sok mindennel nem tudtam ekkor már egyetérteni és ezért úgy döntöttem, hogy sem a 
megmaradt önálló bányáknál, sem a Bányavagyon Hasznosítónál nem tudok már olyan 
munkát végezni, ami számomra eddig fontos volt. Így aztán névleg megváltam a Borsodi 

Szénbányáktól és azok ilyen-olyan utód szervezeteitől. A bányászattól azonban soha… 

Ezt részleteiben is leírom, magát a felszámolást, mert nagyon tanulságos! A korábbi 
fejezetben már írtam az érintett kormányokról egy listát, akik valamilyen módon, de 
mindannyian benne voltak a „megállíthatatlan” folyamatban.  

Borsodi Szénbányák elleni felszámolási eljárást a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság 

1991. január 29-én rendelte el. A bíróság felszámolóként a Szénbányászati 
Szerkezetátalakítási Központot jelölte ki. A SZÉSZEK történetében ez volt az első 
felszámolási eljárás, ezt további 6 eljárás követte. Korábban a nógrádi szénbányák 

felszámolására a Pénzintézeti Központ, míg a dorogi szénbányák felszámolására a REORG 

Gazdasági és Pénzügyi Rt. kapott kijelölést az illetékes bíróságtól. 

A Borsodi Szénbányák felszámolása volt az első olyan ügy, amelyet nem csupán a 
felszámolási eljárásokra általában irányadó jogszabályok, jelen esetben az 1986. évi 11. sz. 
tvr. előírásai, hanem a kormánynak a szénbányászat szerkezetátalakítására hozott egyéb 
rendeleteiben foglaltak figyelembevételével kellett lefolytatni. 

E rendeletek általános alapelve az volt, hogy az életképes, vagy életképessé tehető 

bányaüzemeket a felvevőpiacul szolgáló erőművekhez kell a bánya-erőmű integráció 

keretében szervezetileg is hozzákapcsolni, vagy szabadpiacon kell hagyni, érvényesülni, míg 
az életképtelen üzemeket be kell zárni. A bányabezárásokban, tájrendezésekben és a korábbi 
bányaművelések következtében keletkezett bányakárok elhárításában az állam is szerepet 

vállalt. A rendeletek sajátossága, hogy a felszámolási eljárásokat az ágazat 
szerkezetátalakítása keretében kellett végrehajtani.  

A felszámolási eljárás kezdetekor leltárral alátámasztott nyitómérleg készült a vállalat 
gazdasági helyzetéről. Ezen mérleg szerint a vállalat vagyona 6,4 Mrd Ft volt, 
adósságállománya pedig 3,7 Mrd Ft. A felszámolás hatályba lépésekor a BSzFA

7
 hét 

termelőegységgel rendelkezett: Lyukó, Szeles, Edelény, Feketevölgy, Rudolf, Putnok, Vadnai 

külfejtés. Ezen kívül 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. 

                                                           
7
 BSZFA – Borsodi Szénbányák Felszámolás Alatt 
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A felszámolási eljárás kezdetén kormányhatározat jelölte ki a felszámolás célját. Eszerint a 
veszteségforrások leépítésével gazdaságosan működő szénbányászatot kellett volna 

létrehozni.  

1991. II. félévben és 1992. I. félévben az energetikai piacon olyan drasztikus változások 
következtek be, amelyek az egész magyar szénbányászatot kezelhetetlenné tették. A helyzetet 

súlyosbították az átgondolatlan kormányzati intézkedések: a szénár és a szénimport egyidejű 

felszabadítása következtében nagytömegű olcsó szén áramlott be azokból az országokból, 
ahol megmaradt a szén és a vasúti szállítás állami támogatása. Így a fokozódó infláció mellett 

a szénárak stagnáltak, a megmaradó termelés egyre inkább veszteségessé vált. A 
finanszírozásban jelentős szerepet szántak a vállalati vagyon értékesítésének, de ez a vagyon 
fizikai összetételénél és a térség gazdasági helyzetéből adódóan nagyrészt értékesíthetetlen 
volt. 

A felszámolási eljárás folyamán a működési költségek csökkentésének kényszerű eszköze a 
folyamatos létszámcsökkentés és a legveszteségesebb egységek megszüntetése volt.  

1991-ben leállt a Szeles akna, Edelény még 1995-ig működött, 1992-ben befejezte a 

termelését a Rudolftelep. Utóbbit később pályázat révén egy magántársaság újra üzemeltetni 
kezdte, bár a termelést és az alkalmazottak számát tekintve egy nagyságrenddel kisebb 
méretben. 

Folyamatos szervezeti egyszerűsítés tette lehetővé a szellemi létszám csökkentését. Szolgáltató 
egységek társaságokba szerveződtek, a folyamat privatizációval egybekötve ment végbe.  

A borsodi szénbányászat visszafejlesztéséről kormányhatározat intézkedett (2014/1993. VI. 
6.), miszerint a BSzFA legnagyobb üzeme, Lyukóbánya integrációba került a Tiszai Erőmű 
Rt.-vel. A folyamat eredményeként 1993. december 1-jével létrejött a Borsodi Energetikai 

Kft., amelybe a Tiszai Erőmű Rt. a Borsodi Hőerőművet, a BSzFA Lyukóbányát, a Központi 
Szénosztályozó művet és a befejezetlen beruházásként nyilvántartott, dubicsányi bányát 
apportálta. A kormányhatározat támogatást helyezett kilátásba Putnok és Feketevölgy részére. 

Két széntermelő egység a BSzFA egyszemélyes kft-jévé alakult: Putnok 1992. X. 1-tõl, 
Feketevölgy 1993. X.1-tõl. A Vadnai külfejtésből a kivitelező Volán Tömegáru Vállalattal 
közös tulajdonú társaság jött létre MINERÁL 21. Kft. néven. 

Az integráción kívül működő Feketevölgy Bánya Kft. 2000-ben, a Putnok Bánya Kft. 2001-

ben kényszerült a termelés leállítására, mivel a további időszakra nem kapott állami 
támogatást, illetőleg az energetikai szeneire erőműi átvételi kontingenst 

A legnehezebb feladatot a felszámolás folyamán a létszámleépítés jelentette. Az induló, akkor 
már csak 10 170 fő állományi létszámból 5 381 főnek sikerült a létrejött új szervezetekben 

munkahelyet biztosítani. A Borsodi Energetikai Kft. és a Borsodi Bányavagyon-hasznosító Rt. 
munkaügyi jogutódlást vállalt, az összes többi esetben a munkavállalók végkielégítést kaptak. 
2 211 fő került nyugdíjba, vagy nyugdíjszerű ellátásba, ennek során az öregségi nyugdíjon 

kívül a korengedményes-, a bányász- és a rokkantsági nyugdíj, valamint az 

egészségkárosodási járulék képezték az eszköztárat. Az eljárás során 3 822fõ került ki 
felmondással, új munkahely biztosítása nélkül. A legnagyobb tömegű felmondáshoz 1994 
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elején a vállalati székháznak az APEH részére történt eladásából befolyt összeg biztosította a 
forrást. 

A bányászat leépítésének van egy szomorú regionális hatása is. Számos korábbi 
bányásztelepülésen az infrastruktúra (kultúra, sport, közművek, lakótelep stb.) a bányák 
tulajdonát képezte az üzemeltetési feladatokkal együtt. A bányászat megszűnése így nem 
csupán a munkanélküliség növekedésével, hanem számos település leépülésével is járt. 

A felszámoló 1995. május 31-én elkészítette a Borsodi Szénbányák FA zárómérlegét, amely 
alapján az „A”csoportos hitelezők mintegy 35 %-os kielégítését tervezte. A bíróság 
megtartotta a záró tárgyalást, végzést azonban nem hozott. Időközben a Borsodi Energetikai 

Kft. üzletrészei a társaság működése és az amerikai tulajdonos üzletpolitikája következtében 
elértéktelenedtek. A felszámoló az üzletrészeket a hitelezők előzetes hozzájárulásával piaci 
értéken értékesítette, amelynek következménye a kielégítési hányad radikális mérséklődése 

volt. 

Az eljárás lezárását évekkel meghosszabbította, hogy az APEH 1998 áprilisában értékesítette 
a Borsodi Szénbányák FA-val szembeni, felszámolási költséget terhelő követeléseit, s az 
engedményes a 3329/1990.(VIII. 29.) kormányrendelet egyedi értelmezése révén 4 milliárd 
forint állammal szembeni kezesség érvényesítésére akarta a felszámolót kényszeríteni. Az 
ezzel kapcsolatos bírósági eljárást a felszámoló három szinten megnyerte, s így nyílt 
lehetőség a végleges zárómérleg 2003. május 15-i elkészítésére. A mérleget a Bíróság 2003. 

december 12-én kelt végzésével jóváhagyta, a végzés 2004. február 4-én jogerőre emelkedett. 
A hitelezők végzés szerinti és a felszámolási költség jogszabály szerinti kifizetése megtörtént, 
további hitelezői igények kielégítésére fedezet nem maradt. A bíróság végzésével a Borsodi 

Szénbányákat, mint vállalatot törölték a cégjegyzékből.  

Ezzel a medence bányászatát, a régió gazdasági, szociális, kulturális és társadalmi életét 
jelentősen befolyásoló és meghatározó szervezet szűnt meg.  

A borsodi szénbányászkodást 1786-tól eredeztetjük, így ettől számítva 218 év szénbányászata 
ment ekkorra veszendőbe… 

A térséget a szénbányászat bezárásán túl a kohászat, a nehéz-gépgyártás, a mezőgazdasági 
gépgyártók, a vegyipar leépítése, az energetikai cégek tönkremenetele és ezek beszállítóinak 
ellehetetlenülése is sújtotta. Így a Volán és a MÁV is töredékére esett vissza e térségben.  A 

valamikori „magyar Ruhr-vidék”, ahogy ezt zengedezte a korabeli média, igazi katasztrófa 
sújtotta vidékké vált. A bányászat, a nehézipar, és kohászat a viszonylag „szerény 
iskolázottságú”, szakmával nem rendelkező tömegeket tudott foglalkoztatni. Most ők lettek az 
elsők, akik az utcára kerültek és esélyük sem volt munkát találni… Elkezdődött az ilyenkor 

szokásos elvándorlás, illetve a helyben maradók életének „leépülése”… 

  1994-2004. között a Nord Holding Kft műszaki igazgatója voltam. Itt is a még létező 
hazai szén- és bauxitbányászat problémáival foglalkoztunk. A legnagyobb siker a hazai 

akkumulátoros bányalámpagyártás lett, ami aztán külföldön is igen messze jutott, térben és 
időben is. Ezrével gyártottuk az új, EU szabványoknak is mindenben megfelelő, sújtólégbiztos 
lámpákat és ezekhez az elektronikus töltőberendezéseket is. A lámpák az akkor még létező 
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borsodi, mecseki, dunántúli szén- és bauxitbányákon kívül, Romániába, Törökországba, 
Iránba, Bulgáriába… is eljutottak. 

E mellett számos egyébbel is foglalkoznunk kellett. Terveztem és gyártattam a még működő 
bányáknál levő bányamozdonyokhoz futóműveket, mivel a mozdonygyár már régen megszűnt. 
Az ostravai acélművekkel kooperálva TH szerkezeteket hoztunk be, mert a hazai gyártás már 
haldoklott. Az évek alatt ez több ezer tonna acélszerkezetet jelentett. Itt a gond a bányák 
fizetési problémái, valamit a forint és a devizák közötti hektikus és kiszámíthatatlan mozgás 
volt. A szerződéseinket viszont forintban és egy évre kellett itthon kötnünk. Ez egy 
„tudathasadásos” állapot volt folyamatosan… 

2003 végén a szívem a padlóra vitt, „knockout” és majdnem 10-et számoltak rám… Ekkor 
hagytam abba, de nem teljesen… 

2004-től saját, egyéni vállalkozásomban (RZ TERV Mérnöki Vállalkozás) tervezek, szakértek, 
sajnos most már a bányászaton kívül… mert itthon már nincs kinek. 

Korábban kiváló kapcsolatban voltam a Lyukószén Kft-vel, akiknek a metróépítési és számos 
más vállalkozásában végeztem tervezési, szakértési munkákat. Ugyanez elmondható volt 
Putnok Bánya Kft, és Feketevölgy Bánya Kft esetében is. 

A 2000-es évek elején számos – a törvény által előírt – bányászati létesítmény bontási tervét 
készítettem el. Újat létrehozni annak idején sokkal felemelőbb volt, mint ezek bontását 
tervezni… 

2008-ban nyugdíjba vonultam, korkedvezménnyel, de vállalkozásában továbbra is folytatom a 
mérnöki munkát. Aztán a jogszabályi változások miatt nem lettem nyugdíjas, ismételten 
2013-ban aztán mégis, immáron másodszor is. Így véglegesen nyugdíjba mehettem. Azon 
kevesek közé tartozhatom, akiket kétszeri teljes dokumentálással, kétszer helyeztek 
nyugdíjba… 

Az Országos Bányászati és Kohászati Egyesület tagja vagyok, amely szakmai szervezetkén, 
de az évszázados bányászati-kohászati hagyományok őrzőjeként is jelentős munkát végez. 

Társaimmal, 1993-ban létrehoztuk a „Bányagépészet a Műszaki Fejlődésért Alapítvány” –t, 

hogy továbbvigyük a szakma hagyományait, megoldásokat keressünk a jelenkor problémáira 

és a lehetőségekhez mérten 

támogassuk a már „nem 
mindenben ugyanolyan” 

szakma, pályakezdő, fiatal 
mérnökeit. 

 

A bányagépész alapítvány 

 

Hiszem, hogy az elődeink munkája, tehetsége, szorgalma nélkül ma nem tartanánk itt. Sokkal 
előbbre lehetnénk, ha hazánkat sok súlyos megpróbáltatás nem érte volna az elmúlt 
évszázadokban. 
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Amit viszont elődeink tettek az nem kevés.  

Súlyos hibának tartom, amikor valaki a „ma szemüvegén” keresztülnézve, ítéli meg a korábbi 
dolgokat és le kicsinylőleg nyilatkozik azzal kapcsolatosan! Nekik csak annyit, hogy a mai 

gépek, telefonok, számítógépek, járművek, a mai kor csúcsai, egyáltalán ez az egész, ötven év 
múlva már bizony megmosolyogtató dolgok lesznek! 

 

A „HELL-BLÁTHY” díj 
 

Mindent a maga korának körülményei, lehetőségei, tudásszintje szerint 

kell megítélni!  

Egyéb munkáim és elfoglaltságaim mellett helytörténeti, had- és 
repüléstörténeti anyagokat gyűjtök. Folytatom a családi anyagok gondozását, rendezését.  

Már elkészült az ózdi cserkészrepülés, valamint a bánrévei sportrepülés és a repülőtér 
történetével foglalkozó munka is. Ezeken kívül kutatom Bánréve fellelhető történeti, írásos 
anyagait, melyet rövidesen rendezni tudok majd. 

Mindezek mellett sikerült feldolgozni a borsodi és ózdvidéki szénbányászat eseményeit egy 
kronológiában, az itteni ipar- és bányavasutak történetével foglalkozó munkám is elkészült. 

Hosszú évek kutatásai nyomán a közelmúltban elkészült a páncélvonataink történetét 
bemutató könyvem is, amely a hadtörténet egy méltatlanul elhanyagolt területe. Ezzel is 

adózva családunk „öregjeinek”, akik végig küzdötték a „nagy háború” harctereit katonaként, 
hadi-vasutasként… 

 

A bányászatról, vasútról, repülésről írt, és az egyéb helytörténeti eseményekkel foglalkozó 
könyveim egy része a Magyar Elektronikus Könyvtárban elérhető. 

 

Rónaföldi Zoltán8
 könyvei a Magyar Elektronikus Könyvtárban: 

 Rónaföldi Zoltán: Kronológia. A borsodi és ózd vidéki szénbányászat fontosabb évszámai, 
eseményei 

https://mek.oszk.hu/12200/12230 

2013-12-07 

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

https://mek.oszk.hu/12300/12362 

2014-01-28 

 Rónaföldi Zoltán: Múltba nézek... Adalékok Bánréve történetéhez, 1944. november 14. 

https://mek.oszk.hu/13200/13218 

2014-08-25 

 Rónaföldi Zoltán: Múltba nézek… Adalékok Bánréve történetéhez 

https://mek.oszk.hu/13400/13487 

2014-11-14 

                                                           
8
 Zoltán Rónaföldi https://orcid.org/0000-0002-0968-6593 

https://mek.oszk.hu/12200/12230
https://mek.oszk.hu/12300/12362
https://mek.oszk.hu/13200/13218
https://mek.oszk.hu/13400/13487
https://orcid.org/0000-0002-0968-6593
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 Rónaföldi Zoltán: Múltba nézek… Bánréve és a vasút 
https://mek.oszk.hu/14100/14130 

2015-05-27 

 Rónaföldi Zoltán: Kandó Kálmán és a borsodi szénbányászat, valamint az „Imperiál-ügy" 

https://mek.oszk.hu/14300/14388 

2015-07-31 

 Rónaföldi Zoltán: Múltba nézek… Emlékeim a Magyar Néphadseregről 
https://mek.oszk.hu/15900/15922 

2016-09-01 

 Rónaföldi Zoltán: Páncélvonataink I. 
https://mek.oszk.hu/16400/16458 

2017-01-18 

 Rónaföldi Zoltán: Páncélvonataink II. 
https://mek.oszk.hu/16400/16461 

2017-01-18 

 Rónaföldi Zoltán: Páncélvonataink III. 
https://mek.oszk.hu/16400/16481 

2017-01-25 

 Rónaföldi Zoltán: Gondolataim, Nemere István: „Horthy István élete és halála" című 
könyvéhez 

https://mek.oszk.hu/17800/17870 

2018-02-23 

 Rónaföldi Zoltán: A „borsodi kooperáció" és Kazincbarcika építése 

https://mek.oszk.hu/19700/19709 

2019-09-06 

 Rónaföldi Zoltán: Múltba nézek… Bánréve 

https://mek.oszk.hu/20000/20078 

2020-01-20 

 Rónaföldi Zoltán: Múltba nézek... Nyomozás egy 75 évvel ezelőtt történt esemény után 

https://mek.oszk.hu/20100/20151 

2020-02-11 

 Rónaföldi Zoltán: Múltba nézek… az ózdi cserkészrepülés története és emlékei, 1931-1945 

(Új bővített, kiegészített változat)) 
https://mek.oszk.hu/20800/20817 

2020-06-18 

 Rónaföldi Zoltán: Múltba nézek… az Ózd-bánrévei sportrepülés és ejtőernyőzés története, 
1945-1965 (Új, bővített, kiegészített változat)) 

https://mek.oszk.hu/21300/21315 

2020-10-19 

 Barabás Pál - Rónaföldi Zoltán: Emlék forgácsok a putnoki nagymalom történetéből 
https://mek.oszk.hu/21900/21966 

2021-04-19 

 

 

Ezeken túl az orcid azonosítónál https://orcid.org/0000-0002-0968-6593) találhatóak az 
általam megírt szakcikkek, tanulmányok, tankönyvek, iskolai jegyzetek felsorolásai. 

 

Előkészületben a következő, közeljövőben megjelenő munkák: 

https://mek.oszk.hu/14100/14130
https://mek.oszk.hu/14300/14388
https://mek.oszk.hu/15900/15922
https://mek.oszk.hu/16400/16458
https://mek.oszk.hu/16400/16461
https://mek.oszk.hu/16400/16481
https://mek.oszk.hu/17800/17870
https://mek.oszk.hu/19700/19709
https://mek.oszk.hu/20000/20078
https://mek.oszk.hu/20100/20151
https://mek.oszk.hu/20800/20817
https://mek.oszk.hu/21300/21315
https://mek.oszk.hu/21900/21966
https://orcid.org/0000-0002-0968-6593
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 Rónaföldi Zoltán:  Fejezetek az USAAF 82. vadászosztály történetéből 
 Rónaföldi Zoltán: Sajószentpéter szénbányászata 1888-1973 

 Rónaföldi Zoltán:  A Sajószentpéter – Kondó – Harica külszíni bányavasút 
 Rónaföldi Zoltán:  Múltba nézek… Bánréve I. világháborús hősi halottai 
 Rónaföldi Zoltán:  A kazincbarcikai Ságvári Endre Gimnázium és Szakközépiskola, ipari,  

bányászati, közgazdasági és egészségügyi szakközépiskolásai 
 

 

 

 

„S ne gurulj dühbe, majd csak megtalálod a kivezető utat. 
Ha már végleg nincs más, szépen veszíts. Ne légy olyan, mint a tört 
gerincű kígyó, mely önmagába harap. Még nem roppant meg a 
hátad. Várd meg, amíg baj ér, akkor is ráérsz zokogni. Várd meg a 
küzdelmet, mielőtt feldühödnél. Van még időd.”9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9
 Ernest Hemingway 
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