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„Úgy tartják, öregek nélkül nincs múlt, 

gyerekek nélkül nincs jövő. 

Múlt és jövő nélkül pedig nincs jelen.” 

Kepes András  

 Mi, kazincbarcikaiak, büszkék vagyunk a városunkra. Kevesen vannak, akik eredetileg 

a korábbi településekről származnak, Sajókazincról, Alsó- és Felsőbarcikáról, Berentéről, 

Herbolyáról. Sokkal többen viszont azok, akik önszántukból, vagy ilyen–olyan kényszer ha-

tására lettek ide irányítva. Akik idetelepültek a munkájuk kapcsán a családjukkal, az 1950-es 

60-as években még kevesen voltak. Ez után viszont a város már ugrásszerűen tovább épült, 

fejlődött, aztán már jó néhány nemzedék itt is született. Itt jártunk iskolába, ide kötött a mun-

kánk, itt voltunk fiatalok és most már az unokáink is itt élnek… 

Ez a város is, mint még egy pár az országunkban, a háború utáni – néha gigantomániás – ipa-

rosításnak köszönheti létét, hiszen ez egy mesterségesen, megrendelésre létesített település. 

Azt viszont, amit itt korábban, főleg a bányászatban, majd utána az 1950-es években az iparo-

sítással létrehoztak, évtizedekig biztos megélhetést, lakást, munkát, kulturált életet jelentett az 

itt élőknek és a város vonzáskörzetének is. 

A döntés alapja – a szén – mint vegyipari és energetikai alapanyag itt állt rendelkezésre és 

bányászata is biztosítottnak látszott. Ráadásul, ugyanúgy, mint a történelem során már sok-

szor, az országunk a saját erőforrásaira építve működhetett biztonságosan. A háború utáni 

politikai rendszerek, a nyugattól való elszigetelődés, sőt szembenállás politikája miatt, számos 

olyan lehetőségtől is elestek, ami akkor számos egyéb országnak a viszonylagos jólétet, a fej-

lődés lehetőségét adta.  

Az elgondolás – a saját alapanyagból való vegyipar, illetve a szénalapú energetika – jó, telje-

sen jó terv volt. A szükséges technológiák és technikai berendezések is ipari szinten kifejlőd-

tek ekkorra.  

 A város megalakítása, felépítése sem volt egy logikátlan döntés, hiszen egy ilyen 

nagyságú bányászati – vegyipari – energetikai komplexumot csak megfelelő és szakképzett 

emberekkel, létszámmal lehetett biztonságosan működtetni. A munkaerő napi szintű utaztatá-

sa a későbbiekben is jelentős forrásokat igényelt, még akkor is, amikor ez a város már élt és 

működött. 

 E munkában a „borsodi kooperáció” elképzeléseivel, annak megvalósításával, illetve 

a buktatóival foglalkozunk. Nagyvonalakban áttekintjük a bányászati, vegyipari, energetikai 

beruházások megvalósulásait, az eredményeket, de a gondokat is.  

A város építésével is foglalkozunk, de csak egy bizonyos szinten, főleg az első évekkel.. 

Mindezek mellett azonban kitérünk egy igen kényes kérdésre is. Talán nagyon keve-

sen – ma már csak a legöregebb korosztályból – emlékezhetnek, hogy a városunk építése, a 
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létrehozott ipari üzemek, és a bányák üzemeltetése milyen áldozatot követelt meg akkor, az itt 

élőktől és dolgozóktól, de a „nép ellenségeinek” kikiáltott, zömében politikai- és hadifog-

lyoktól is, akiket rossz sorsuk ide vetett.  

Itt raboskodtak, robotoltak évekig, táborokba zárva, kirekesztve a társadalomból, igen sokszor 

ártatlanul, egy diktatórikus rendszer megszállott, paranoiás vezérkarának, illetve az őket kül-

földről, a Szovjetunióból vezetett emberek akaratából. 

A városunkat, a körülötte levő ipari üzemeket – később majd részletezzük – egy részét ezek a 

foglyok is építették. Ez tehát részben az ő történetük is. Természetesen nemcsak ők, a rabok 

építettek – ehhez túl „kevesen” voltak – hanem az építőipari és egyéb szakvállalatok is, tö-

megével. Ezen túl pedig még szakiskolások, „építőtáborosok” és még sokan mások is… Az-

tán majd a városlakók is sok mindent „társadalmi munkában”, amit szintén elfelejtettek már. 

Néhány dolgot itt előjáróban szeretnék leszögezni, a későbbi félreértések elkerülésére! 

1964-től, 13 éves koromtól élek ebben a városban, itt voltam középiskolás, fiatal, itt ismertem 

meg a „városi élet” jó- és árnyoldalait.  

Itt találkoztam azokkal az emberekkel, akik a vegyiparban, bányászatban, energetikában, a 

vasútnál, a közműveknél és számtalan egyéb helyen dolgoztak… Itt vagyok tehát 55 éve, ide 

kötött a munkám, a család, most már az unokáim is, és minden egyéb.  

Láttam a város folyamatos épülését, majd sokkal később a leépülést is. Ráadásul 1990-ig, egy 

negyed évszázadon át, a szocialista rendszerben éltem itt, majd már három évtizede a rend-

szerváltozás utániban. Nagyjából minden vonatkozásban tudok különbséget tenni, de párhu-

zamokat vonni is. 

Itt él a családom, a gyerekeim, az ő családjaik, sőt unokáim is itt születtek és itt is laknak, 

dolgoznak, tanulnak, nem igazán áll szándékunkban ezen változtatni. 

Éppen ezért együtt élünk a várossal, benne vagyunk a mindennapjaiban, látunk és tapaszta-

lunk. 

Amikor ennek a könyvnek az megírását elhatároztam, akkor az vezetett, hogy a tényeknek 

megfelelően dolgozzam fel ezt a témát. Megpróbáljak eloszlatni néhány olyan – időről-időre 

visszatérő – sztereotípiát, amely mindezekről túlzottan egyoldalúan próbál meg képet alkotni. 

Teljesen egyértelmű, hogy ez a város a hazai vegyipar egyik legnagyobb bázisa. Az volt és 

nemi szerencsével az is maradt, jelentős átalakulások után is. Azt azonban nem igazán tudom 

elfogadni, hogy ez, és csak ez, hozta volna létre ezt a várost. A többi összetevő – a szénbányá-

szat, az energetika, a vasút – legalább annyira fontos volt, mint a vegyipar. Az már csak a 

döntéseken múlt, hogy az 1980-as évek országos gazdasági, politikai döntései mely iparágak 

sorsát pecsételték meg, vagy kinek adtak bizonyos haladékot, lehetőséget… 

A város lakóinak foglalkozás szerinti összetétele is bizonyította abban az időben azt, amit 

most fejtegetek. 

Csak megjegyezném, hogy a Borsodi Szénbányák bányáinak, üzemeinek, széntelepeinek 

„súlypontja” Kazincbarcika volt, nem véletlen, hogy itt épült meg a központi szénosztályozó 

és a bányagépjavító és szállítási üzemegység is. Az, hogy a vállalati központ Miskolcra került 

és ott is maradt, szerintem pusztán annak tudható be, hogy ily módon voltunk, mint vállalat, 
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„arányban”, a megye és Miskolc nagyüzemeivel (Lenin Kohászati Művek, DIGÉP), nem 

beszélve a BAZ megyei pártbizottság iparra, bányászatra gyakorolt igen direkt hatásáról. A 

borsodi szénbányák vállalati központjának valójában Kazincbarcikán lett volna a helye…  

Az 1950-80-as években – a nagy, országos „gázosítási” programig – a Borsodi Szénbányák 

szénellátási kötelezettsége a Dunától keletre volt meghatározva, tehát a teljes kelet-

magyarországi térség. Annak minden gyára, üzeme, közintézménye, de a teljes lakossági 

szénellátás tekintetében is. A MÁV gőzmozdonyvontatásának csak az 1980-as években lett 

vége, addig őket is ki kellett szolgálni.  

Ezen túl pedig a „szenes erőműveket” is, amelyből két nagy, a berentei és a tiszapalkonyai is 

az ország nagy erőműveinek számított akkor. 

 Éppen ezért ez a város az úgynevezett „borsodi kooperáció” koncepcióján jött létre és 

annak mindhárom összetevője építette, motiválta a várost és befolyásolta annak további sorsát 

is!  

Soha sem szabad elfelednünk, hogy a rendszerváltozás utáni gazdaságpolitikai döntések és 

annak következményei során, amikor a szénbányászat és az szénalapú energetika itt „elsöp-

résre” került, a város nagyjából romlásnak indult. Ezt a rövid idő alatt bekövetkezett tömeges 

munkahely megszűnések, főleg a szénbányászatban, de sok máshol is, a munkanélküliség és 

számos más összetevő okozta.  

Bár az itteni vegyipar valamilyen szinten, talpon maradt, de ott is jelentős munkaerőt „szaba-

dítottak” fel az új tulajdonosok. 

Erre játszottak rá aztán olyan országos – köztársasági elnöki – döntések is, amelyek teljes 

naivitással kezeltek gazdasági, szociális kérdéseket és nagyjából érzelmi alapon döntöttek a 

városunkat érintő kérdésekben. Viszont a „totális liberalizmus” elvén tették meg mindezt, 

egy törpe kisebbség javára, évtizedekre visszavetve Kazincbarcikát!  

  

Amikor az itteni térség bányászatának, iparának és az ezekhez kapcsolódó egyéb dol-

gokról írok, már nem igazán vezetnek érzelmek, igyekszem az objektív eseményeket leírni. 

Akkor is, ha ezek pozitív, de akkor is, ha ezek negatív csengésűek. 

Mindenki saját belátása szerint dönti majd el, hogy a leírtak neki tetszőek-e, vagy 

nem! A tények viszont makacs dolgok, ezek nem érzelmi kérdések! Mindezek mögött az em-

bert, a családokat, a sorsokat kell nézni, látni és csak ezek után szabad valamilyen véleményt 

nyilvánítani! 

A könyvvel nem szeretnék sem „megosztani”, sem „egyesíteni”. Aki elolvassa, majd 

vonja le a következtetéseket a saját tudása és tapasztalatai alapján! 

Ahogy azt a címben is írtam a „borsodi kooperáció” és Kazincbarcika építése erről 

szól ez a könyv. Ezért aztán időben nem igazán megyünk túl az 1960-as évek elejénél, az már 

később, egy másik történet. Ezt is megírták már – jól, rosszul – többen, többféle terjedelem-

ben. 
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A korabeli idézeteket az eredeti helyesírással adjuk közre. Csak jelezzük, ha valami 

nem igazán pontos. A szükséges magyarázatokat a lábjegyzetben adjuk meg. 
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Egy kis történelmi háttér 
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Ha az Időben éppúgy lehetne utazni,  

mint a Térben,  

bizonyára pokoli meglepetések  

érnének bennünket. 

Szerb Antal 

 

Mielőtt a könyv címében szereplő és az azt körülvevő történésekre rátérnénk, néhány 

dologra egy kis figyelmet kell fordítanunk! Nem megyünk vissza a történelemben csak a II. 

világháború utánig, mert innentől kezdődnek azok a dolgok, amelyről ez a könyv szól. 

A furcsa események már a II. világháború befejezésekor megindultak. Ez egyértelmű-

en azzal volt kapcsolatban, hogy hazánkat a szovjet Vörös Hadsereg foglalta el és szállta meg. 

A későbbiekben ez „felszabadítássá” szelídült, azonban mind a harcok, mind pedig az azt 

követő események egészen mást mutattak. A hadseregük a német – magyar csapatok szívós 

ellenállása miatt az országunk területén nagyon súlyos veszteségeket szenvedett. Az azt köve-

tő szovjet megszállás során történt események kutatása, feldolgozása sokáig tilos volt. Az 

esetek jó része nem vált a Szovjetunió és a hadseregük dicsőségére, bár a „felszabadítást” jó 

45 évig ünnepelni kellett.  

A szovjetek szinte mindenhol azonnal elkezdték összefogdosni a munkaképes embereket és 

válogatás nélkül vitték őket a „malenkij robot” szörnyűségeibe, szovjet földre, kényszermun-

kára. Ugyanezt a sorsot, a kezükre került hadifoglyok már „élvezték”, még súlyosabb formá-

ban. Ugyancsak elkezdték a hazai termelő javak, gyárak, közlekedési eszközök, értékek válo-

gatás nélküli „elzabrálását” és a Szovjetunióba való szállítását. Ezt követi majd a „jóvátétel” 

is, és a megszálló szovjet sereg teljes ellátása, amely szintén az országunkat terhelte! A polgá-

ri lakosság, főleg a nők ellen elkövetett cselekményeiket, itt nem részletezzük. 

Magyarország a második világháborúból vesztesként került ki. Ez a tény sokáig meg-

határozta az ország mozgásterét, hiszen az 1945. január 20-án Moszkvában aláírt fegyverszü-

neti egyezmény értelmében Szövetséges Ellenőrző Bizottságot (SZEB)
1
 hoztak létre, aminek 

                                                           
1
 A Szövetséges Ellenőrző Bizottságok (SZEB) a második világháború után a győztes hatalmak által a fegyver-

szünet betartására és a kormányok működésének ellenőrzésére megalakított testületek voltak a legyőzött orszá-

gokban a győztes hatalmak részvételével. A Vörös Hadsereg felszabadította, és/vagy megszállta területeken a 

SZEB-eket gyakorlatilag a szovjetek irányították, az ő elképzelésük és javaslataik érvényesültek. Közép- és 

Kelet-Európa országaiban a Szovjetunió a SZEB-et használta fel az erőszakos hatalomátvétel elősegítéséhez: a 

kommunista párt politikai ellenfeleit likvidálták, vagy elhurcolták a Vörös Hadsereg katonái. A szovjetek elutasí-

tották a brit és amerikai szövetségesek javaslatát, hogy a szovjet elnökletű SZEB csak a szövetségesek egyetérté-

sével hozhasson határozatokat. Kompromisszumként a szövetségesek csak konzultációs jogot kaptak. Az 

egyezménynek egyéb súlyos következményei is voltak: a SZEB a későbbiekben beleszólhatott a magyar válasz-

tások szabályaiba és magyar állampolgárokat tartóztathatott le a magyar hatóságok, vagy a szövetségesek bele-

egyezése nélkül. A SZEB elnöke Kliment Vorosilov marsall, első alelnöke Vlagyimir Szviridov altábornagy és a 

szovjet kormány politikai megbízottja G. M. Puskin diplomata lett. Az amerikai missziót Key altábornagy vezet-

te, 1946 júliusától Weems dandártábornok, az USA politikai megbízottja, később Arthur Schoenfeld követ. Az 
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fő feladata az volt, hogy ellenőrizze a fegyverszüneti egyezmény betartását. A SZEB rendkí-

vül tágan értelmezte a feladatkörét, így lényegében az ország sorsát érintő bármilyen fontos 

ügyben – például gazdasági kérdésekben, pártok alapításában, még a nemzetgyűlés összehívá-

sában is – döntő jelentőségű volt a szava. Még a sajtótermékeket is cenzúrázhatta, és ellenő-

rizhette a postaforgalmat. A SZEB tagjai között jelen voltak a győztes országok, így a franci-

ák, az amerikaiak, a britek és a szovjetek képviselői is. A győztes szövetségesek megállapo-

dásának értelmében azonban minden vesztes országban az a hatalom adta a SZEB elnökét, 

amelyik az adott országban a hadműveleteket folytatta. Ez Magyarország esetében a Szovjet-

unió volt, ami Churchill
2
 és Sztálin

3
 1944. októberi tárgyalásainak értelmében amúgy is saját 

érdekszférájaként kívánta kezelni az országot.  

 

 „A pillanat alkalmas volt rá, hogy dologhoz lássunk, ezért azt mondtam: „Jussunk dű-

lőre a balkáni ügyekben. Az Önök seregei Romániában és Bulgáriában vannak. Nekünk érde-

keltségeink, képviseleteink és ügynökeink vannak ott. Ne ke-

resztezzük jelentéktelen ügyekkel egymás útját. Ami Nagy-

Britanniát és Oroszországot illeti, mit szólna hozzá, ha önök-

nek kilencven százalékos túlsúlyuk volna Romániában, nekünk 

ugyancsak kilencven százalékunk Görögországban, Jugoszlá-

vián pedig fele-fele arányban osztoznánk?” Miközben ezt for-

dították, egy fél ív papírra felírtam: Románia Oroszország 90 

% a többiek 10 %, Görögország Nagy-Britannia 90 % Oro-

szország 10 %, (az USA-val egyetértésben), Jugoszlávia 50-50 

%, Magyarország 50-50 %,  Bulgária Oroszország 75 % a 

többiek 25 %. Az asztalon odacsúsztattam Sztálin elé, aki köz-

ben meghallgatta a fordítást. Pillanatnyi szünet következett. 

Sztálin akkor fogta a kék ceruzáját, vastagon kipipálta a fel-

jegyzést, majd visszacsúsztatta felénk. Az egész nem tartott 

tovább, mint amennyi idő alatt most leírtam.”
4
 

                                                                                                                                                                                     

angol misszió vezetője Edgcumbe marsall, az Egyesült Királyság politikai megbízottja, később J. Gascoigne 

nagykövet volt. 
2
 Sir Winston Leonard Spencer Churchill (Woodstock (Oxfordshire) (Blenheim kastély), 1874. november 30. – 

London, 1965. január 24.) brit politikus, miniszterelnök 1940–1945 és 1951–1955 között. Kiemelkedő képessé-

gű államférfi, szónok és stratéga, a brit hadsereg tisztje. Élete egyedülálló számú és mélységű kutatás tárgya a 

brit és világtörténelemben betöltött szerepe miatt. Rendkívül termékeny író, történelmi tárgyú írásainak elisme-

réseként az irodalmi Nobel-díj birtokosa (1953).  A könyv végén részletesebb ismertető! 
3
 Joszif Visszarionovics Sztálin (Eredeti nevén Joszif Visszarionovics Dzsugasvili.) (Gori, 1878. december 18. – 

Moszkva, 1953. március 5.) apai ágon oszét, anyai ágon grúz nemzetiségű szovjet forradalmár, az Oroszországi 

Kommunista (bolsevik) Párt (illetve 1925-től érvényes nevén az Össz-szövetségi Kommunista (bolsevik) Párt) 

Központi Bizottságának főtitkára (1922–1934) majd titkára (1934-1953), a Szovjetunió diktátora. 1943-tól a 

Szovjetunió marsallja, 1945-től generalisszimusz. A könyv végén részletesebb ismertető! 
4
 CHURCHILL, Winston L.: The Second World War. Vol. 1–12. London: Cassell, 1965–1972. 

A kis „cetli”, amely az angol állami levéltárból, a Public Record Office-ból származik (PREM/3 66/7). A II. 

világháború időszakának egyik leghíresebb, s egyben talán a leghírhedtebb dokumentuma. A világ először 1954-

ben Churchill emlékiratai hatodik, Győzelem és tragédia című kötetének megjelenésekor szerzett róla tudomást. 

1974-ben került elő, amikor Churchill miniszterelnök és a War Cabinet iratai hozzáférhetővé váltak. A lapon az 

ország nevek és a számok Churchill kézírásával íródtak, s a Románia fölötti határozott vonás Sztálin kék ceruzá-
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A SZEB elnökének különlegesen széles jogköre volt: a magyar kormány például csak 

rajta keresztül érintkezhetett hivatalosan a többi győztes hatalom képviselőjével, akik így 

gyakran nem is voltak megfelelően tájékozottak a magyar ügyekben, beleszólási joguk pedig 

minimális volt. A SZEB működése Magyarország szuverenitásának formális helyreállításáig, 

vagyis a párizsi békeszerződés 1947. évi végleges érvénybe lépéséig tartott. 

Az elnöki posztot betöltő Kliment Vorosilov
5
 tábornok kezében így lényegesen nagyobb hata-

lom összpontosult, mint bármelyik magyar politikuséban, hiszen Vorosilovnak lényegében 

jogában állt utasítani akár a magyar miniszterelnököt is. A SZEB elnökeként hűségesen kép-

viselte a Moszkvában megfogalmazott főbb célokat. Moszkva fő célként már 1945-ben az 

ország szovjet típusú átalakítását tűzte ki célul, ám a nyugati hatalmak követeléseinek enged-

ve még nem adták át a kizárólagos hatalmat a kommunistáknak. Csak távlati célként tűzték ki 

a teljes kommunista hatalomátvételt, ám mindent megtettek azért, hogy a kommunisták minél 

nagyobb befolyást szerezzenek. 

A háború tehát mérhetetlen személyi, erkölcsi és anyagi veszteségei után a józan túl-

élők nagy része egy demokratikus, békés országot képzelt el. Mindezek közepette az ország 

egyes részei romokban hevertek, a katonaköteles férfinépesség a világban szétszóródva várta 

a sorsának valamilyen rendezését. A politikai folyamatok is elindultak, szerveződtek a pártok 

és úgy tűnt, hogy a háború előtti komoly politikai értékeket felmutatók − kisgazdapárt, szoci-

áldemokraták, parasztpárt, stb. – lesznek a meghatározóak. A hazai közélet azonban nem 

számolt reálisan azzal, hogy a világpolitika – immáron sokadszor – ismét felülírja a saját ér-

dekei szerint a kis országok és népek érdekeit. A szovjetek, mint megszállók érkeztek ide és 

nagyon súlyos harcok, veszteségek árán tudták csak hazánkat elfoglalni. Messze több idő alatt 

és erőráfordítással, mint azt a román átállás után elképzelték. Az ő szempontjukból ez nem 

„felszabadítás” volt, ezt majd csak a későbbi kommunisták vezette ország deklarálta, amit 

aztán ők voltak kegyesek ilyen módon elfogadni.  

A szovjeteket a szövetségeseikkel megkötött, minden nyílt és titkolt, egyezmény fel is jogosí-

totta arra, hogy hazánk későbbi berendezkedésébe beavatkozzanak. A korábbi magyar külpo-

litika azon óhaja, hogy hazánkat a szövetségesek nem engedik át a szovjeteknek, hiú remény 

maradt. A Szovjetunió csapatai, ahogy hazánk földjére érkeztek, szinte azonnal elkezdték 

exportálni az ideológiájukat, de az embereiket is. Meg is érkeztek azok az ott kinevelt káde-

rek, akiket aztán a politikai, hatalmi kulcspozíciókba be is tuszkoltak.  

A háború után a politikai életben a viszonylag demokratikus pártok voltak a legnép-

szerűbbek, úgy tűnt, hogy ezt talán sikerül is átvinni a következő évekre is. Sajnálatos módon 

ez a folyamat megszakadt, mert a megszállók sokkal egyértelműbb, markánsabban szovjetba-

                                                                                                                                                                                     

jának nyoma. Eredeti források (közötte szovjet is) bizonyítják: a dokumentum 1944. október 9-én este, Moszk-

vában készült. 

Nem szeretnék ironizálni, de egy gondolat nem hagy nyugodni… Én a képen látható „szerződésre” tekintve, 

sajnos azt látom, amit később a ravasz Sztálin is realizált ebből az egészből, hogy Románia van „kipipálva” és 

nem az összes többi ország! A többi „százalékot” ő nem hagyta jóvá és nem is ennek a szellemében cselekedett! 

Nem oda tette a „pipát”. Egyedül Görögországgal nem tudott mit kezdeni, de az összes többit a nyugati szövet-

ségesei veszni hagyták. Később még 1954-ben Ausztriát „kimentették”, de ránk már ügyet sem vetettek, ahogy 

1956-ban sem. Akkor is fontosabb volt számukra a Szuezi-csatorna, mint Magyarország.  
5
 Kliment Jefremovics Vorosilov (Verhnyeje, 1881. február 4. – Moszkva, 1969. december 2.) orosz nemzetisé-

gű szovjet kommunista politikus, hadvezér, a Szovjetunió marsallja. A könyv végén részletesebb ismertető! 
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rát rendszert akartak. Utólag megint teljesen egyértelmű, hogy az akkor hatalomhoz jutó poli-

tikusok egy része, immár, mint a történelem során sokszor, nem voltak alkalmasak a feladatra, 

illetve a más – külhoni érdekek – messze felülírták a hazai törekvéseiket. Politikai naivságuk 

sokszor és igen markánsan érvényesült.  

1945. november 4-én tartották a második világháború utáni Magyarországon az első 

demokratikus nemzetgyűlési választást, melyet a Független Kisgazdapárt
6
 nyert meg fölénye-

sen (57 %) a három baloldali párt előtt (17 % szociáldemokraták,
7
 17 % kommunisták,

8
 7 % 

parasztpárt
9
). Indult még a Polgári Demokratikus Párt,

10
 valamint a Magyar Radikális Párt 

is.
11

 

Ennek ellenére a szovjetek kikényszerítették, hogy koalíciós kormány alakuljon, a miniszteri 

tárcákat ne a választás arányában osszák, a kommunista párté legyen a belügyi tárca, s náluk 

maradhasson az 1945-től megszerzett fegyveres rendfenntartó testületek fölötti rendelkezés.  

Ezt a kommunisták arra használták fel, hogy alacsony választási eredményük ellenére meg-

szerezzék többek között a belügyi tárcát, melyet a további hatalomszerzés szempontjából ki-

emelt fontosságúnak ítéltek. A nemzetgyűlés alakulásakor így mindössze a Polgári Demokra-

ta Párt két képviselője számított ellenzékinek. A 409 választott képviselő mellé maga a nem-

zetgyűlés 10 tekintélyes közéleti személyiséget is behívott tagjai sorába.
12

 

Jó néhány „hazánkfia” azonban, „pápább lett a pápánál”!
13

 Azon túl, hogy egy sor 

egészséges, és természetes folyamat indult el, voltak már figyelmezető jelek is. A hazatérő 

katonák, de az itthon maradottak igazolási eljárásaival is, egy erősen hiszterizált folyamatot 

indítottak el, amelyben rengeteg embert próbáltak meg meghurcolni, elítélni valós, de igen 

gyakran csak vélt dolgok alapján. Ezeket már akkor is a „Sztálin legjobb magyar tanítvá-

nyai”, a Moszkvából előkerült politikai emigránsok „lelkes” kis és zárt csapata mozgatta, élén 

Rákosi Mátyással,
14

 Gerő Ernővel,
15

 Farkas Mihállyal
16

...  

                                                           
6
 Vezetőik: Dobi István, Kovács Béla, Nagy Ferenc, Sulyok Dezső, Tildy Zoltán. 

7
 Bán Antal, Justus Pál, Kéthly Anna, Marosán György, Peyer Károly, Ries István, Szakasits Árpád, Valentiny 

Ágoston,  
8
 Vezetőik: Farkas Mihály, Gerő Ernő, Nagy Imre, Rajk László, Rákosi Mátyás, Révai József, Vas Zoltán 

9
 Darvas József, Erdei Ferenc, Kovács Imre, Veres Péter 

10
 Schlachta Margit, Szent-Iványi Sándor, Supka Géza, gróf Teleki Géza 

11
 Csécsy Imre, Zsolt Béla 

12
 Bölöni György, Juhász Nagy Sándor, Károlyi Mihály, Kodály Zoltán, Miklós Béla, Moór Gyula, Pátzay Pál, 

Szent-Györgyi Albert, Szőnyi István, Tamási Áron, Vámbéry Rusztem, Zsedényi Béla 
13

 Egy részük, főleg a későbbi vezetők, több évtizedes külföldi emigráció után jött csak haza „rendet tenni”, 
14

 Rákosi Mátyás (1903-ig Rosenfeld Mátyás, Ada, 1892. március 9. – Gorkij, 1971. február 5.) 1945–56 között 

a Magyar Kommunista Párt, illetve a Magyar Dolgozók Pártja fő-, majd első titkára, 1952–53-ban a Magyar 

Népköztársaság Minisztertanácsának elnöke is. A könyv végén részletesebb ismertető! 
15

 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) tagja. 1945 után fontos szerepet játszott a kommunista párt magyarországi hatalomátvételének 

megszervezésében. A könyv végén részletesebb ismertető! 
16

 Farkas Mihály (született Lőwy Hermann, Abaújszántó, 1904. július 18. – Budapest, 1965. december 6.) zsidó 

származású magyar kommunista politikus, honvédelmi miniszter, a Rákosi-korszak meghatározó személyisége, a 

teljhatalmú „négyesfogat” és a szűkebb ún. „trojka” tagja volt. A legtöbb moszkovitához hasonlóan 1944 végén 

érkezett Magyarországra. 1948. szeptember 9-étől 1953. július 2-áig honvédelmi miniszterként tevékenykedett. 

A könyv végén részletesebb ismertető! 
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Természetesen kellett ehhez a megfelelő kiszolgáló apparátus is, no de ilyet mindig, minden 

politikai rendszer talál, bárhol a világon, bármelyik időben. 

A „kékcédulás választás”
17

 néven elhíresült 1947-es magyarországi országgyűlési vá-

lasztást augusztus 31-én rendezték. A választói névjegyzékből a Rajk László vezette kommu-

nista irányítású belügyminisztérium a tiltakozások ellenére kihagyott mintegy félmillió szava-

zót, többnyire a polgári pártok és a szociáldemokraták támogatóit. Az általuk „reakciósnak” 

tartott polgároknak nem kézbesítették az úgynevezett összeíró íveket, vagy ha igen, akkor 

teljesíthetetlen feltételekhez kötötték a választójogosultság megadását.
18

  

A választás előtt, 1947. július 23-án a kommunisták nyomására módosították a választójogi 

törvényt.
19

 Újrarendezték a választás szabályait, és megnevezték azokat a háború előtti jobb-

oldali szervezeteket, amelyek volt tagjai nem voltak választhatóak. A törvény a „Lex Sulyok” 

gúnynevet kapta, mert a változások következtében többek közt az ellenzék egyik vezére, Su-

lyok Dezső
20

 is elvesztette választhatóságát. (Pártja, a Magyar Szabadság Párt
21

 emiatt felosz-

latta magát.) 

                                                           
17

 A kék háttérnyomású ideiglenes választói névjegyzékkivonattal (a hírhedt kék cédulával) az emberek lakhely-

üktől távol is szavazhattak: az országot teherautókkal, vonaton (sőt kerékpáron) járó kommunisták közül sokan 

15–20 helyen is szavaztak ugyanazon a választáson (a külön erre a célra nyomtatott kékcédulákat az MKP bo-

csátotta rendelkezésükre). A kutatók máig sem tudják, hány ilyen szavazat kerülhetett az urnákba, számukat 60–

120 ezerre becsülik. (Az MKP mindösszesen 1,113 millió szavazatot gyűjtött). A csalásokat sok helyen észlel-

ték, de csak leállítani tudták bizonyos körzetekben. A kiskunmajsai 5. szavazókör jegyzőkönyvéből: „A bizott-

ság megállapította, hogy tömegesen érkeznek idegenek névjegyzéki kivonattal szavazásra, kik közül többeket 

igazolásra szólított fel. A rendőrségen megállapítást nyert, a szavazás beismerése és a nála lévő hamis névjegy-

zéki kivonat alapján, hogy Kiskunmajsán, már a negyedik helyen akart leszavazni. Ők is ugyanazzal az autóval 

érkeztek, melyik az idegeneket hozta szavazásra.” 
18

  Példaként: a választónak kellett bizonyítania, hogy a két világháború között nem volt tagja szélsőjobboldali-

nak minősített szervezetnek. 
19

 1947. évi XXII. törvénycikk 
20

 Sulyok Dezső (Simaházapuszta, 1897. március 28. – New York, 1965. május 18.) magyar politikus, ország-

gyűlési képviselő, Pápa város polgármestere. 1943-tól az FKgP (Független Kisgazda Párt) polgári tagozatának 

társelnöke lett és részt vett a párt Kállay Miklós miniszterelnökhöz benyújtott háborúellenes memorandumának 

kidolgozásában. 1944. április 3-án náciellenes magatartása miatt letartóztatták, és Nagykanizsára internálták. Két 

hónap múlva, Mindszenty József veszprémi püspök (későbbi hercegprímás) közbenjárására szabadon engedték. 

A nyilas hatalomátvétel után ismét bujkálni kényszerült. A városparancsnok őt kérte fel 1945. április 1-jén, hús-

vét hétfőn a polgármesteri teendők ellátására. Szeptember elejéig töltötte be ezt a posztot, így hivatali ideje csak 

a tervezek kidolgozására volt elég. Konkrét javaslatokat dolgozott ki a városrendezés végrehajtására. 1945. au-

gusztusban bekerült az FKGP Országos Intézőbizottságába. 1945 júniusától az Ideiglenes Nemzetgyűlés, majd 

októbertől a budapesti törvényhatósági bizottság novembertől pedig a Nemzetgyűlés tagja volt. 1945 szeptembe-

rében, mint a kormányon lévő Kisgazdapárt jelöltje került a Pénzintézeti Központ élére. A Népbíróságon az 

Imrédy-per vádlója volt, népügyészi rangban. Sulyok Dezső politikai pályájának csúcspontját ekkor érte el, mert 

a köztársasági elnökké választott Tildy Zoltán után ő lett a párt miniszterelnök-jelöltje. De miniszterelnök már 

nem lehetett, a hírhedett szalámitaktika révén. 1946. március 12-én a Baloldali Blokk követelésére 19 társával 

együtt kizárták a Független Kisgazdapártból és ezzel a párt végleges szétverése is kezdetét vette. Ezért társaival 

15-én megalakították a Magyar Szabadság Pártot (működésüket csak 1946 júniusában engedélyezték), amelynek 

elnökévé is választották. Ezzel egy időben elindította a Holnap című pártlapot, melynek főszerkesztője is lett. 

1947-ben a módosított választási törvény miatt lehetetlenné vált pártja színeiben történő indulása a közelgő vá-

lasztásokon, ami miatt a ciklus vége előtt pár nappal, július 21-én pártját feloszlatta és lemondott országgyűlési 

mandátumáról. Az 1947-es választásokat még megvárta, majd annak megtörténte után egy héttel, augusztus 14-

én elmenekült az országból az Amerikai Egyesült Államokba. Még ebben az évben, 1947. október 7-én megfosz-

tották állampolgárságától. 
21

 A pártot 1946. március 15-én alapította Sulyok Dezső, akit három nappal korábban tizenkilenc társával együtt 

a Baloldali Blokk nyomására mandátumuk megtartása mellett kizártak az FKGP-ből kommunistaellenes maga-

tartásuk miatt. Az új párt elnöke is Sulyok, alelnöke pedig Nagy Vince lett. Működését a kormányzat részéről a 
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A törvénymódosítás 10 %-kal csökkentette a választásra jogosultak számát. Ez volt az első 

olyan országgyűlési választás, amelyen a legtöbb szavazatot a Magyar Kommunista Párt
22

 

(MKP) kapta, de a választójogi törvény módosításával és a választási csalások ellenére sem 

sikerült az abszolút többséget megszereznie. A választásra 11 párt jelentkezett, de végül csak 

10 indult. Az új pártok többnyire a Baloldali Blokk
23

 által szétzúzott FKgP
24

 utódpártjai vol-

tak abban az értelemben, hogy a kisgazda szavazatok nagy részét ők gyűjtötték be. Sikeres 

volt azonban az a taktika, amellyel „felszalámizták” a korábban abszolút többséggel rendel-

kező Független Kisgazdapártot (FKgP). 

Az 1947-es választáson már indult a Barankovics István
25

 vezette Demokrata Nép-

párt
26

 (DNP) is. A referendumon 286 742 vokssal maradt le a kommunistáktól, ezzel a szava-

                                                                                                                                                                                     

kezdetektől fogva nehezítették, így hivatalosan csak három hónappal később, 1946. július 24-én kerültek bejegy-

zésre. A pártnak komoly esélye volt az 1947-es magyarországi országgyűlési választásokon nemcsak a győze-

lemre, hanem az abszolút többség elnyerésére is, így a választások előtt alig több mint egy hónappal a kommu-

nisták nyomására úgy módosították a választási törvényt (1945.: VIII. tc.), hogy az biztosan ellehetlenítse Sulyok 

és köre indulását. A törvény ennél fogva a „Lex Sulyok” gúnynevet kapta, mivel az a vezetők mellett gyakorlati-

lag a Magyar Szabadság Párt teljes tagságát, élükön Sulyok Dezső elnökkel, a korabeli ellenzék vezérével kizárta 

a választható személyek sorából. (Többségük a Horthy-korszakban a kormánypárt országgyűlési képviselője 

volt.) A Magyar Szabadság Párt a törvénymódosítás elleni tiltakozásul 1947. július 21-én feloszlatta magát. 

Tagjainak egy része a Magyar Függetlenségi Pártban folytatta tevékenységét, míg más része (köztük Sulyok) 

távozni kényszerült az országból, vagy letartóztatták. 
22

 A Magyar Kommunista Párt (MKP) 1944 októberében, a szovjet csapatok bevonulását követően újjáalakult 

kommunista párt volt, amely ténylegesen csak 1944. november 5-én jött létre Szegeden. A pártot a Szovjetunió-

ból hazatérő kommunisták által megalakított Központi Vezetőség (KV) hozta létre, ennek tagjai voltak Rákosi 

Mátyás, Farkas Mihály, Gerő Ernő, Nagy Imre, Révai József. 1945 februárjának végén, Budapest felszabadulása 

után a Magyarországon illegalitásban működő Központi Bizottság is csatlakozott a kezdeményezőkhöz, és a párt 

főtitkára Rákosi Mátyás lett 
23

 A Baloldali Blokk nevű magyar politikai szövetség a kommunisták kezdeményezésére jött létre 1946. március 

5-én és 1948-ig működött. Résztvevői voltak a Magyar Kommunista Párt, a Magyarországi Szociáldemokrata 

Párt, a Nemzeti Parasztpárt és a Szakszervezeti Tanács. 
24

 A Független Kisgazda-, Földmunkás- és Polgári Párt (ismertebb nevén Független Kisgazdapárt, rövidítve 

FKgP) programja szerint a gazdák, a mezőgazdasági alkalmazottak, és városi polgárok érdekeit képviselő jobb-

oldali magyarországi párt. A Független Kisgazdapárt alapjait Nagyatádi Szabó István tette le, aki 1908-ban ala-

pította meg a Somogy megyei Kisgazdák Egyesületét, illetve a Magyarországi Kisbirtokosok Szövetségét majd 

később, 1909-ben pedig az Országos Függetlenségi és 48-as Gazdapártot. 1918-ban ez utóbbinak elnökévé vá-

lasztották. A Tanácsköztársaság bukása után, az 1920. január 25-26-ára kitűzött nemzetgyűlési választásokon 

Nagyatádi-Szabó István Országos Kisgazda- és Földműves Párt (röviden Gazdapárt) néven újraalakított pártja 

szerezte a legtöbb mandátumot, 51,4%-ot, és ezzel abszolút többséget szerzett a Nemzetgyűlésben. 1922-ben ez 

a párt egyesült a kormányzó Keresztény Nemzeti Egyesülés Pártjával (Bethlen István későbbi miniszterelnök és 

hívei) Keresztény-Keresztyén Földmíves-, Kisgazda- és Polgári Párt néven, amelynek ismertebb neve Egységes 

Párt. Ez lett Magyarország legerősebb pártja és elnöke névlegesen Nagyatádi volt, de őt később lemondatták, és 

nemsokára a korábbi Gazdapárt tagsága elvesztette saját arculatát és teljesen beleolvadt az Egységes Pártba. 

A Bethlen politikáját már kevésbé illetve nem támogató kisgazdák egy új pártot kívántak létrehozni. 1930. októ-

ber 12-én, Békésen megalakult a Független Kisgazda-, Földmunkás és Polgári Párt, melynek elnökévé Szijj 

Bálintot, alelnökévé Tildy Zoltánt, országos főtitkárrá pedig Nagy Ferencet választották. Ez év decemberében 

egyesültek az Agrárpárttal és így jött létre a Független Kisgazda Földműves és Polgári Agrárpárt, melynek elnö-

kévé gyulai Gaál Gasztont, az Agrárpárt elnökét választották. 1931-ben Horthy kormányzó feloszlatta az ország-

gyűlést és választást tűzött ki, amelyen a párt 10 mandátumot szerzett. Gaál Gaszton halála után Eckhardt Tibor 

lett az elnök. A párt fennállása során részt vett a második világháború utáni magyar demokrácia és a 3. köztársa-

ság megalapításában. A rendszerváltás után két ciklusban (1990–1994 és 1998–2002) vett részt a kormányzás-

ban. 2002-ben kiesett a Parlamentből, 2014-ben pedig az Index már a kamupártok közt említette az FKGP-t, 

mivel kevesebb szavazatot kapott, mint ahány ajánlást gyűjtött. 
25

 Barankovics István (Polgár, 1906. december 13. – New York, 1974. március 13.) magyar hírlapíró, a Demok-

rata Néppárt elnöke 1945-től annak 1949. évi önfeloszlatásáig. Nevéhez fűződik a konzervatív-legitimista ke-

reszténydemokráciával szembeni republikánus-keresztényszocialista irányvonal kialakítása, valamint olyan la-

pok szerkesztése, mint az „Az Ország Útja”, a „Kis Újság”, a „Magyar Nemzet”, s a „Hazánk”. A második vi-
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zatok szerint második lett, 60 mandátumával viszont csak a 4. legnagyobb frakciót hozhatta 

létre. Az akkori választási rendszer premizálta a négy-párti kormánykoalíciót. A szavazatok 

60 százalékának együttes elérése esetén az országos listás mandátumok 80 százalékát juttatta 

nekik. A DNP tehát hiába kapott több szavazatot, mégis kevesebb mandátumhoz jutott, mint a 

kisgazdák és a szociáldemokraták. Szavazótáborának jelentős bázisát adta a kisgazdapártból 

(annak baloldalra tolódása miatt) kiábránduló réteg, azonban számíthatott a két világháború 

között létrejött keresztény tömegmozgalmak tömegeire is (mint a KALOT,
27

 Katolikus Népfő-

iskolai Mozgalom,
28

 EMSZO,
29

 Magyar Dolgozók Országos Hivatásszervezete
30

 stb.). 

                                                                                                                                                                                     

lágháborút követő 1947-es országgyűlési választásokat követően pártja a legerősebb ellenzéki erőt képviselte a 

magyar törvényhozásban. A Rákosi-rendszer kiépülésével emigrációba kényszerült, mely alatt 1950-től a Ma-

gyar Nemzeti Bizottmány végrehajtó bizottsági tagja, majd 1951-től vallás- és közoktatásügyi bizottságának 

vezetője volt; 1958-tól haláláig a Közép-európai Kereszténydemokrata Unió (CDUCE) elnöki tisztségét töltötte 

be. 
26

 A Demokrata Néppárt (DNP) 1945 és 1949 között működött, a keresztényszocializmus ideológiáját és a par-

lamentáris demokrácia értékeit magának valló párt volt, melyet Barankovics István elnök vezetett. Nemcsak 

elődszervezete volt a Kereszténydemokrata Néppárt, hanem 1989-től, utódszervezete is. 
27

 A Katolikus Agrárifjúsági Legényegyletek Országos Testülete, ismertebb megnevezéssel: KALOT (1935–

1946) egyházi indíttatású világi szociális agrárifjúsági reformmozgalom volt; a 20. századi magyar történelem 

egyik legsikeresebb civil szerveződése. A KALOT vezetői mozgalmuk célját rövid négyes jelszóban fogalmaz-

ták meg a nyilvánosság számára: Krisztusibb embert! Műveltebb falut! Életerős népet! Önérzetes magyart! 

„Krisztusi embert!”: a keresztény világnézetre való építést, a keresztény tanokhoz és az egyházhoz való hűséget 

jelentette, az evangéliumok alapján álló keresztény erkölcs társadalomformáló jelentőségét emelte ki. 

„Műveltebb falut!”: az általános és szakmai műveltség emelésének fontosságát hangsúlyozta, melyek nélkül 

lehetetlen a paraszti rétegek felemelése. „Életerős nép!”: Ez a jelszó az emberhez méltó élet gazdasági megala-

pozásának szükségességét kívánta kifejezni. Ennek érdekében a mozgalom követelte a bérmunkásokat megillető 

tisztes egyéni és családi bért; termelő, értékesítő és földbérlő szövetkezetek hozott létre, a hatékonyabb termelést 

elősegítő tanfolyamokat tartott, s a nincstelenek földhöz juttatását segítette telepítések révén. A végső terv egy 

kiterjedt földreform megvalósulása volt. „Önérzetes magyart!”: jelentette a magyar népi hagyományok ápolását, 

szembenállást mind a német nemzetiszocializmussal, mind az internacionalista kommunizmussal, de a szentist-

váni állameszmének megfelelően nem zárta ki a magyarság fogalmából a hazában élő „idegen szokású” nemzeti-

ségieket, a velük való békés együttélés megvalósításáért fáradozott. 
28

 A KALOT mozgalom terebélyesedése, a megrendezendő tanfolyamok egyre növekvő száma, s a hosszabb 

képzések iránt felmerülő igények idővel népfőiskolák létesítését tette szükségessé. Az első, s idővel központi 

szerepet játszó KALOT Népfőiskola Érden létesült 1940-ben, s ezt a követő néhány évben még 19 másik népfő-

iskolát alapított a mozgalom. A húsz népfőiskola közül 7 a Dunántúlon, 3 - 3 a Duna-Tisza közén és Tiszántúl, 2 

Erdélyben és 5 a Felvidéken nyílt meg. A Népfőiskolákon nemcsak a parasztlegényeket oktatták, hanem papok-

nak, papnövendékeknek és falusi tanítóknak is rendszeresen tartottak összejöveteleket, nyári táborokat, ahol 

megismertették velük a mozgalom munkáját és céljait. 
29

 Az EMSZO (Egyházközségi Munkásszakosztályok) a katolikus egyházon belül a 20. század első felében létre-

jött keresztény szociális munkásmozgalmi szervezet. 1931-ben jelent meg XI. Piusz pápa Quadragesimo anno 

kezdetű szociális enciklikája. A benne kifejtett társadalmi tanítás nagy hatást gyakorolt a magyarországi keresz-

tény szociális mozgalmakra. Részben ennek tudható be, hogy 1935 őszén néhány budapesti egyházközség kul-

túrházában új munkásegyletek alakultak Egyházközségi Munkásszakosztályok (EMSZO) néven Zibolan Endre 

gimnáziumigazgató és Bihari Ferenc tanár (az ő szerepét később Freesz József káplán vette át) vezetésével, Mé-

száros János érseki helynök támogatásával. A mozgalom kezdetén meghatározott fő feladatok a következők 

voltak: katolikus világnézet alapján a munkások valláserkölcsi, szociális nevelése, tanítása, megszervezése; kul-

turális és szórakoztató foglalkozások; karitatív támogatás; előkészítés az érdekképviseleti szervezkedésre. Az 

EMSZO fő feladatának a tagok és a hívek állampolgári, társadalompolitikai, világnézeti képzését és nevelését 

tekintette. 
30

 A Hivatásszervezet, a Magyar Dolgozók Országos Hivatásszervezete keresztény érdekvédelmi szervezet a 20. 

század első felében. A Hivatásszervezet egyike azoknak a keresztény szociális mozgalmaknak, melyek a 20. 

század harmincas éveiben indultak születtek és indultak gyors fejlődésnek, elsősorban az 1931-ben megjelent 

pápai szociális körlevél, a Quadragesimo anno (XI. Piusz pápa szociális enciklikája) hatására. A katolikus gyö-

kerű mozgalmak közül a KALOT, az EMSZO és a KIOE után talán a legígéretesebb a Hivatásszervezet volt. A 

KALOT az agrárifjúságot célozta meg, a KIOE az ipari munkásifjúság körében végzett szervező munkát. Az 

EMSZO, mely szintén a városi és az ipari munkások szervezete volt, korosztályi megkötés nélkül, elsősorban 
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A választás után a Magyar Függetlenségi Párt (670 ezer szavazat, 49 mandátum) petí-

ciót nyújtott be a választást felügyelő Országos Nemzeti Bizottsághoz (ONB),
31

 amelyben két-

ségbe vonta a választás érvényességét és új választás kiírását követelte. A kommunisták vi-

szont az MFP-t vádolták meg csalással. A döntés előtt Rákosi Mátyás villájába rendelte Major 

Ákost,
32

 az ONB kommunista elnökét, és azzal fenyegette meg, hogy ha a testület nem az 

MKP javára dönt, azzal polgárháborúba taszítja az országot. A 13,4 %-os eredményt elért 

Magyar Függetlenségi Párt
33

 szavazatait novemberben, a petíciós per után megsemmisítették 

                                                                                                                                                                                     

helyi jellegű csoportokban tevékenykedett. Hiányzott azonban a keresztény szociális mozgalmak közül a munká-

sok érdekeit hatékonyan képviselni és érvényesíteni tudó, országos hatáskörű szervezet. Ezért alakult meg 1939-

ben a Magyar Dolgozók Országos Hivatásszervezete, röviden: Hivatásszervezet. A Hivatásszervezet kifejezetten 

felekezetközinek nyilvánította magát. Tehát nem kívánt kötődni a Katolikus egyházhoz. Hasonlóképp távol kí-

vánt maradni a pártpolitikától. 
31

 Az öt demokratikus párt (Független Kisgazdapárt → FKgP, Magyar Kommunista Párt → MKP, Szociálde-

mokrata Párt → SZDP, Nemzeti Parasztpárt NPP, Polgári Demokrata Párt → PDP) Szegeden 1944. december 1-

jén megalakította a Szegedi Nemzeti Bizottságot. Másnap pedig megalakult e pártok politikai koalíciója, a Ma-

gyar Nemzeti Függetlenségi Front (MNFF). Ennek helyi szervei voltak a nemzeti bizottságok. 

A nemzeti bizottságok (néhol másként nevezték őket) eleinte az ország egy-egy jelentősebb városában alakultak 

meg jöttek létre (Szeged, Debrecen, Pécs). Ezekből a központokból, főleg Debrecenből kiindulva, először a 

Tiszántúlon szerveződtek meg e testületek. Ezt követően a bizottságok megválasztották vagy kiküldték városuk 

megfelelő számú képviselőjét a Debrecenben december 21-én megalakult Nemzetgyűlésbe. A közigazgatás 

helyreállítását előíró rendeletek (14/1945. M.E., 1030/1945. M.E. rendelet) után valamennyi megyeszékhelyen 

megalakultak a nemzeti bizottságok. Ezek a vármegyei alispánokhoz hasonlóan felhívást bocsátottak ki annak 

érdekében, hogy minden településen alakítsák meg a nemzeti bizottságot. A nemzeti bizottságok rendszere akkor 

lett teljes, amikor 1945. szeptember 4-én megalakult az Országos Nemzeti Bizottság. A hierarchia tehát a közsé-

gi, a járási, a városi, a vármegyei és az Országos Nemzeti Bizottságból állt. Tekintettel arra, hogy helyi szinten 

közhatalmat gyakoroltak, e szervek főhatósága a Belügyminisztérium volt. Működésüket nehezítette, hogy tisz-

tázatlan jogállású szervek voltak. Az 1030/1945. M.E. rendelet a későbbi hatásköri összeütközések megelőzése 

érdekében megtiltotta,hogy a nemzeti bizottságok közigazgatási funkciókat gyakoroljanak. A bizottságok jóval 

túlélték a háború utáni újjáépítés hónapjait, és csupán a Magyar Függetlenségi Népfront megalakulásával szün-

tették be tevékenységüket. Az Országos Nemzeti Bizottság 1949. január 29-én tartotta meg utolsó ülését, ahol 

kimondták a nemzeti bizottságok február 1-jével történő megszűnését. A vonatkozó kormányrendelet végül 

1949. február5-én jelent meg, amelynek értelmében a nemzeti bizottságok feladatait a Függetlenségi Népfront 

helyi szervei vették át.  
32

 Major Ákos Antal Gyula (tasnádi Major-Maróthy) (Újpest, 1908. május 23. – Budapest, 1987. május 26.) 

magyar jogász, hadbíró, a Budapesti Népbíróság és a Népbíróságok Országos Tanácsa elnöke. 1931-ben a sze-

gedi egyetemen szerzett jogi doktorátust. 1933-ban tette le a tényleges hadbírói vizsgát, 1946-ban az egységes 

bírói és ügyvédi vizsgát. 1933-ban tényleges hadbírói. 1927-től 1946. nov. 1-jéig tényleges katonai szolgálatot 

teljesített. 1933-1946 között tényleges hadbíró volt, mint ügyész tárgyalásvezető béke és hadi beosztásban (1942. 

máj. 31-től 1943. jún. 26-ig a repülődandár parancsnokságánál a keleti arcvonalon. Ebben a minőségében 

Ilovszkoje falu mellett személyesen vizsgálta meg a kormányzó-helyettes Horthy István lezuhant repülőgépét és 

halálának körülményeit is.) egyaránt. 1933-1940 között főhadnagy, 1940-45-ben százados, 1945-ben őrnagy, 

majd alezredes, ezredes, utána tartalékos hadbíró vezérőrnagy. Ő volt az Országos Nemzeti Bizottság (a korabeli 

választásokat ellenőrző szervezet) elnöke a kékcédulás választások idején. Népbírói tanács elnöke többek közt 

Bárdossy László volt miniszterelnök ügyében, akit halálra ítéltek és kivégeztek. Az 1956-os forradalmárok pere-

iben védőügyvédként, többször az ítélet súlyosbítását kérte. A tanú című filmben rá utal a címszereplő lánya, 

miszerint „a védőügyvéd a legsúlyosabb ítéletet fogja kérni védencére”. Major Tamás színész testvérbátyja. 

 
33

 A Magyar Függetlenségi Párt (MFP) egy rövid életű párt volt a második világháború utáni Magyarországon. 

1947. július végén – augusztus elején alapította az FKGP-ből március végén kilépett Pfeiffer Zoltán és köre, 

akikhez csatlakozott a feloszlatott Magyar Szabadság Párt tagjainak egy része is. A párt nyíltan konzervativista 

nézeteket vallott, a nemzeti demokrácia híveként még az 1945-ös állapotokat is elutasította. Rövid fennállása és 

a példátlan mértékű csalások ellenére is az 1947. augusztus 31-én megtartott országgyűlési választásokon (mely 

később kékcédulás választások néven vonult be a köztudatba) a párt 670 751 szavazatot (13,43%) gyűjtött és 49 

mandátumhoz jutott a 411 tagú parlamentben. Nézetrendszere és a hatalmas csalások ellenére elért példátlan 

sikere, valamint amiatt, hogy az MFP csalásra hivatkozva petícióban támadta meg a választási eredményeket, a 

kommunisták azonnal fasisztának bélyegezték és panaszt nyújtottak be a választásokat felügyelő Országos Nem-

zeti Bizottságnál, Pfeiffer ellen pedig feljelentést tettek összeesküvés gyanújával. Az ügyben az ÁVO nyomozást 

indított, személyesen akkori elnöke, Péter Gábor vezetésével. A kihallgatások során (Pfeiffer nem volt a kihall-
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arra hivatkozva, hogy az ajánló szelvényekkel csalást követtek el. Megsemmisítették a párt 

mandátumait is, jelentősen megváltoztatva a parlamenti erőviszonyokat. 

Mindez természetesen a szovjet megszállók fegyvereinek oltalmában történt, így a kommu-

nisták ezen a választáson nagy lépést tettek az egyeduralom megszerzése felé vezető úton. A 

Dinnyés Lajos
34

 vezetésével 1947. szeptember 23-án alakult kormányban már ők kapták a 

legtöbb posztot. 

A hatalom igazi kiteljesedése azonban az 1949. május 15-én tartott választás után tör-

tént meg a Magyar Köztársaságban, de ekkorra a kommunisták már gyakorlatilag az összes 

pártot sikeresen „felszalámizták”, azaz vezetőiket, prominens tagjaikat szinte kivétel nélkül 

letartóztatták, vagy emigrációba, esetleg kollaborációra kényszerítették. Az egyetlen baloldali 

rivális Szociáldemokrata Pártot
35

 (némi erőszakkal) 1948-ban beolvasztották a Magyar 

                                                                                                                                                                                     

gatottak közt, mentelmi joga ekkor még megvédte) állítólag különböző drogokat, főként Aktedront használtak, 

mely értelmi bénultságot, akaratgyengeséget okozott. A vádat képviselő Alapi Gyula, aki a választásokon SZDP 

színekben indult, kérte Pfeiffer mentelmi jogának felfüggesztését a kihallgatások során összegyűlt „bizonyíté-

kokra” hivatkozva. A várható letartóztatás és bebörtönzés (kivégzés) elől Pfeiffer november 4-én külföldre me-

nekült, nem sokkal később pedig rádiónyilatkozatban ítélte el a magyarországi eseményeket, illetve a kommunis-

tákat. Először 1956-ban a forradalom alatt, majd 1990-ben, a rendszerváltást követően szervezték újjá, de érdemi 

politikai eredményt már nem tudott elérni; vélhetően még az 1990-es évek végén feloszlatta a bíróság, mivel két, 

egymást követő választáson sem tudott egyetlen jelöltet sem indítani. 
34

 Dinnyés Lajos (Alsódabas, 1901. április 16. – Budapest, 1961. május 3.) Magyarország miniszterelnöke (1947. 

május 31. – 1948. december 10.), a Magyar Úszószövetség és a Magyar Labdarúgó-szövetség elnökségének 

tagja, kisgazda politikus. 1931-től képviselőházi, ideiglenes nemzetgyűlési, majd országgyűlési képviselő. Tagja 

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 kerül. Nagy Ferenc 

lemondása után lett miniszterelnök. Miniszterelnöksége idején fogadta el a parlament a hároméves újjáépítési 

tervet. 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 szociál-

demokraták nyomására Dinnyés kapott kormányalakítási megbízást. A második Dinnyés-kormány már legin-

kább egy kommunisták által irányított bábkormány volt, Magyarország erőltetett szovjetizálása is ekkor indult. 

Dinnyés miniszterelnöksége idején államosították a 100 főnél többet foglalkoztató üzemeket, megalakult a Ma-

gyar Dolgozók Pártja, elkezdődött a mezőgazdaság kollektivizálása és az első koncepciós perek is ebben az 

időben folytak. 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. 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. 1958-ban az országgyűlés egyik 

alelnökéve választották. 1961. május 3-án hunyt el 60 évesen. 
35

 A Magyarországi Szociáldemokrata Párt (röviden: MSZDP) egy 1890. december 7-én alakult magyar szociál-

demokrata párt. A párt 1948-ban egyesült a Magyar Kommunista Párttal, majd 1989. január 9-i újjáalakulásáig 

csak az 1956-os forradalom idején működött átmenetileg önállóan. 

Kormánypártként a Károlyi-kormányban (1918–1919), a Berinkey-kormányban (1919), a Peidl-kormányban 

(1919), az Ideiglenes Nemzeti Kormányban (1944–1945), a Tildy-kormányban (1945–1946), a Nagy Ferenc-

kormányban (1946–1947), a Dinnyés-kormányban (1947-1948), a harmadik Nagy Imre-kormányban (1956) 

funkcionált. 1919-ben kormánypártként a Forradalmi Kormányzótanácsban egyesült a Kommunisták Magyaror-

szági Pártjával Magyarországi Szocialista Párt (majd Magyarországi Szocialista Párt) néven, de a Tanácsköztár-

saság bukása után újra szétváltak. 1944-ben az SZDP illegalitásba kényszerült, vezetőit a Gestapo letartóztatta, 

sokakat közülük koncentrációs táborba hurcoltak (például Peyer, Buchinger) vagy a nyilas terror áldozatául estek 

(mint Mónus Illés). A párt hamarosan bekapcsolódott az antifasiszta erőket összefogó, fegyveres ellenállást 

szervező Magyar Front tevékenységébe. 1945 után a demokratikus átalakulás kérdései a párton belül ismét ki-

élezték a jobboldal, centrum és baloldal közötti ellentéteket, ezek az ellenségeskedések végül pártszakadáshoz 

vezettek. A párt jobbszárnyát 1948-ban kizárták, a maradék pedig Szakasits Árpád vezetésével 1948. június 12-

én egyesült a Magyar Kommunista Párttal, a fúzió eredményeként jött létre a Magyar Dolgozók Pártja. 1956-

ban, a forradalom idején a Szociáldemokrata Párt Kéthly Anna vezetésével rövid időre újjáalakult, majd ismét az 
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Kommunista Pártba, létrehozva ezzel a Magyar Dolgozók Pártját
36

 (MDP). A korábbi koalí-

ciós pártokat (FKgP, Nemzeti Parasztpárt
37

) a kommunistákkal együttműködni kész politiku-

saik vezetésével (mint Dobi István,
38

 Bognár József,
39

 Ortutay Gyula,
40

 Antall József,
41

 illetve 

                                                                                                                                                                                     

emigrációban folytatta működését. A rendszerváltás idején újraalakult, ám jelentős eredményeket nem ért el, és a 

parlamentbe sem sikerült bejutnia. 
36

 A Magyar Dolgozók Pártja (MDP) sztálinista irányvonalat követő kommunista párt volt Magyarországon 1948 

és 1956 között, amely 1948. június 12-én alakult a Szociáldemokrata Párt (SZDP) erőszakos felszámolásával és 

a Magyar Kommunista Párt-ba történő beolvasztásával. Az egyesülés a kommunisták dominanciájának platform-

ján jött létre és megszüntette az SZDP-t. 1945-től a Magyar Kommunista Párt – főleg a Belügyminisztérium és a 

politikai rendőrség ellenőrzésén keresztül és a megszálló szovjet hadsereg irányítása alatt álló Szövetséges Elle-

nőrző Bizottság (röviden SZEB) segítségével – parlamenti képviseleti arányánál jóval nagyobb hatalmat birto-

kolt. Politikai ellenfelei (sőt alkalmi szövetségesei) megosztásával – a szalámitaktika néven elhíresült módszerrel 

–, a kommunistákkal nem szimpatizáló politikusok perbefogásával, elhurcolásával és elüldözésével az évtized 

végére egyeduralkodó pozícióba került. Az egyetlen megmaradt számottevő még részlegesen független politikai 

erő az SZDP lett. Ennek nem együttműködő politikusaival szemben a kommunisták ugyanazokat a módszereket 

alkalmazták, mint azokkal szemben, akiket ellenségeiknek tekintettek, a pártnak látszatra egyenlő felek közti 

pártegyesülést (valójában bekebelezést) ajánlottak. A hiteles szociáldemokrata politikusok (Peyer Károly, Kéthly 

Anna, Szélig Imre, Szeder Ferenc, Valentiny Ágoston, Györki Imre stb.) pártvezetésből való kiszorítása után a 

megalkuvó szociáldemokrata vezetők számára csak a behódolás és (legalább ideiglenes) kommunista pártkarrier, 

vagy egzisztenciájuk (életük) veszélyeztetése maradt, mint választási lehetőség. A párt elnöke kezdetben, 1950-

ig a szociáldemokrata Szakasits Árpád volt. A tényleges hatalom azonban a kommunista Rákosi Mátyás kezében 

volt. Jelentős szerepe volt a párt irányításában Gerő Ernőnek is. A pártfőtitkár-helyettesi tisztséget Marosán 

György töltötte be. A Magyar Dolgozók Pártja 1956. november 2-án, a forradalom idején átalakult, és Magyar 

Szocialista Munkáspárt néven működött tovább, 1957-től Kádár János vezetésével. 
37

 NPP, 1939. június 29.-1949. május. A magyar szegényparasztság érdekképviseletére a népi írók vezetésével 

alakított politikai párt. A Márciusi Fronthoz tartozó írók 1939. VI. 29: Makón (egy tutajon) határozták el meg-

alapítását, Szabó Pál (1893-1970) író elnökletével. Programjuk: független Magyarország, a szabadságjogok 

biztosítása, az 500 holdnál nagyobb birtokok fölosztása. A háborús viszonyok miatti hatósági szigor miatt nem 

szervezkedhettek, csak lapjukban, az (1944. IV. 16-1945. III. 27: betiltott) Szabad Szó-ban ([1899] 1939-49 

[1952]) terjeszthették elképzeléseiket. 1944. XII. 2: az NPP a Magyar Nemzeti Függetlenségi Front egyik alapí-

tója. Elnöke Veres Péter (1897-1970), Szabó Pál akkor még a németek által megszállt területen bujkált. A párt 

„balszárnya”, Erdei Ferenc (1910-71) (1945-46: főtitkár) és Darvas (Dumitrás) József (1912-73) a kommunis-

tákkal való együttműködést erőltette. A szegényparasztság megnyerésére törekedve fő céljuk a földreform. Az 

Ideiglenes Nemzetgyűlésbe 16 képviselőt küldtek, Erdei az Ideiglenes Kormány belügyminisztereként (1944. 

XII. 22-1945. XI. 15) elősegítette a kommunizmus berendezkedést. 1945. VIII: 170 ezer taggal 1400 helyi szer-

vezetük létezett. XI. 4: a nemzetgyűlési választáson 225.284 szavazattal (6,87 %), 23 mandátumot szereztek; 

Keresztury Dezső 1945. XI. 15-1947. III. 14: kultuszminiszter. A „balszárny” 1946: kibuktatta a vezetésből 

Kovács Imre (1913-80) alelnököt és Farkas Ferencet (1903-66). 1946. III. 5: az NPP a Baloldali Blokk egyik 

alapítója. 1947. VIII. 31: a „kékcédulás” választásokon 415.465 szavazattal, 36 mandátumot szerzett. Veres 

Péter 1947. III. 14-IX. 24: építés- és közmunkaügyi miniszter; IX. 24-1948. IX. 9: honvédelmi miniszter; Darvas 

(Dumitrás) József 1947. IX. 24-1949. VI. 11: építés- és közmunkaügyi miniszter. 1949. III: a Függetlenségi 

Népfronthoz való csatlakozással a z NPP gyakorlatilag megszűnt, a „baloldaliak” a „népi demokrácia'”vezető 

állásaiban maradtak. 1956. X: Veres Péter és Illyés Gyula vezetésével Petőfi Párt néven szervezkedtek, X. 31: a 

megalakult párt főtitkára Farkas Ferenc, aki Bibó Istvánnal (1911-79) XI. 2-4: államminiszter Nagy Imre kormá-

nyában. 1957. V. 9: Farkas lemondott címéről, a Petőfi Párt elenyészett. Az 1986. XI. 28: alakított Veres Péter 

Társaságból 1989. II. 11: Magyar Néppárt - Nemzeti Parasztpárt (majd Néppárt) néven újjászervezték, de 1990-

2002: országgyűlési választásokon nem tudott mandátumot szerezni.  Napilapja: Szabad Szó (1939. VII-1944. 

IV. 15. és 1945. II. 4-1952. II. 3.), hetilapjai: budapesti Paraszt Újság (1945-47), Debreceni Szabad Szó (1945-

46), Szabad Esztergom (1945-49), Győri Szabad Szó (1945), miskolci Északi Szabad Szó (1946), Pécsi Szabad 

Szó (1945-46), soproni Nyugati Szabad Szó (1945), Szegedi Szabad Szó (1945). 88 
38

 Dobi István (Szőny, 1898. dec. 31. – Bp., 1968. nov. 24.): miniszter, miniszterelnök, az Elnöki Tanács elnöke. 

Szegényparaszti családból származott. A könyv végén részletesebb ismertető! 
39

 Bognár József (Szombathely, 1917. február 5. – 1996. november 3.) politikus, 1947 és 1949 között Budapest 

polgármestere, közgazdász, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia tagja, állami díjas (1970). 1940-

ben szerzett magyar–német szakos tanári oklevelet a budapesti tudományegyetemen. Részt vett a Márciusi Front 

megalakításában. 1943-ban belépett a Független Kisgazdapártba. 1947-ben, miután Nagy Ferenc lemondott, a 

párt Dobi István vezette balszárnyához csatlakozott. 1948-tól a párt alelnöke lett. Részt vett 1949-ben a Magyar 

Függetlenségi Népfront létrehozásában, majd ennek utódszervezetében, a Hazafias Népfrontban viselt vezető 
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Erdei Ferenc
42

 és Darvas József
43

 és még sokan mások) aztán 1949. február 1-jén belekény-

szerítették az MDP-vel közös (és általuk uralt) egységfrontba, a Magyar Függetlenségi Nép-

frontba.  

Az országgyűlési választáson már csak ennek a frontnak a területi listáira lehetett szavazni. A 

szavazólapon csupán az egyet nem értőknek kellett ikszelni, a jelölteket elfogadó szavazónak 

                                                                                                                                                                                     

funkciókat. 1945-ben nemzetgyűlési képviselő lett és országgyűlési képviselő volt egészen 1990-ig. A költségve-

tési bizottság elnöke. 1946 és 1956 között többször volt a Kormány tagja. Budapest polgármestere volt 1947 és 

1949 között. Számos belföldi és külföldi folyóirat szerkesztőbizottságának tagja volt. 1954-től a Marx Károly 

Közgazdaságtudomány Egyetem (MKKE) belkereskedelmi tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára. 
40

 Ortutay Gyula (Szabadka, 1910. március 24. – Budapest, 1978. március 22.) magyar néprajzkutató, politikus, 

az MTA tagja. Az 1930-as évektől a szövegfolklorisztikai egyéniségkutatással foglalkozó ún. budapesti iskola 

vezéregyénisége, 1945 után a magyarországi néprajztudomány, és azon belül is a folklorisztika legmeghatáro-

zóbb alakja volt. 1946–1956, illetve 1958–1978 között ő töltötte be a Magyar Néprajzi Társaság elnöki tisztét, 

1967–1978 között az MTA Néprajzi Kutatócsoportjának vezetője volt. Nagyrészt tudományszervezői tevékeny-

ségének köszönhető az etnográfusképzés és a néprajzi kutatás intézményes kereteinek megteremtése, egy sor 

néprajzi folyóirat születése (Acta Ethnographica, Népi Kultúra – Népi Társadalom) és az ötkötetes Magyar nép-

rajzi lexikon kiadása. 1945-től a Magyar Tudományos Akadémia levelező, majd 1958-tól rendes tagja volt. Poli-

tikusként 1942-től a Független Kisgazda-, Földmunkás- és Polgári Pártban tevékenykedett, 1945 után pedig a 

Baloldali Blokkhoz húzó kisgazdaként tölthetett be több vezető művelődéspolitikai funkciót. 1945–1947 között a 

Magyar Központi Híradó elnöke, 1947–1950 között vallás- és közoktatásügyi miniszter, 1958-tól haláláig az 

Elnöki Tanács tagja volt, s hosszú éveken át részt vett a Hazafias Népfront, valamint a Tudományos Ismeretter-

jesztő Társulat vezetésében. 
41

 Dörgicsei és kisjenei Antall József (Oroszi, 1896. március 28. – Budapest, 1974. július 24.) magyar jogász, 

államtitkár, politikus (FKgP). 1945–53 között parlamenti képviselő, 1945–46-ban újjáépítési miniszter. Antall 

József miniszterelnök apja. Nevéhez fűződik az első magyar létminimum-számítás. Henryk Sławik lengyel dip-

lomatával együttműködve 1939 és 1945 között több, mint 30 000 magyarországi lengyel menekült – köztük 

5000 lengyel zsidó – életének a megmentésében működött közre, amiért a Világ Igaza kitüntetést kapta. 
42

 Erdei Ferenc (Makó, 1910. december 24.– Budapest, 1971. május 11.) szociológus, a népi írók csoportjának a 

tagja, a Márciusi Front egyik élharcosa, politikus, 1945 után elvben a Nemzeti Parasztpárt képviselője, gyakor-

latban teljesen együttműködött a kommunistákkal, szerepet vállalt az ötvenes évek rákosista törvénytelenségei-

ben. A padlássöprések időszakában, 1949 és 1953 között földművelésügyi miniszter, de volt belügyminiszter és 

igazságügyi miniszter is. 1956-ban a forradalom alatt – Nagy Imréhez fűződő személyes kapcsolatának köszön-

hetően – kompromittáló politikai múltja ellenére is miniszterelnök-helyettes, a felháborodás hatására küszöbön 

levő leváltását a forradalom leverése akadályozta meg. 1956 után újra a szövetkezetesítés egyik élharcosa. Jelen-

tős irodalmi munkássága van. 1948-tól az MTA levelező tagja, 1956-tól rendes tagja. 
43

 Darvas József (született Dumitrás József, Orosháza, 1912. február 10. – Budapest, 1973. december 3.) író, 

publicista, politikus, a népi írók mozgalmának egyik legjelentősebb tagja. Apja béres volt, az első világháború-

ban elesett, anyja, mint cseléd nevelte fel 4 gyermekét. Kiskunfélegyházán végezte el az Állami Tanítóképzőt 

1932-ben, nevét pedig Dumitrásról Darvasra változtatta, de állást nem kapott, így napszámos, könyvügynök, 

lapkihordó, kovácssegédmunkás is volt. Korán kapcsolatba került a kommunista diákmozgalommal, majd a népi 

írók mozgalmával. 1933-ban letartóztatták, 2 hónapot töltött a fogházban, majd hazatoloncolták Orosházára. 5 

évig rendőri felügyelet alatt állt. 1934-től újságírói tevékenységet folytatott. 1934-ben a Szabad Írásban megje-

lent novellája miatt újból letartóztatták. 1936–1937 között szerkesztette Vértes Györggyel a Gondolatot, 1937-

ben a Márciusi Front tagja lett. Írt a Válaszba, a Kelet Népébe, 1938-ban a Szabad Szó és 1940–1944 között a 

Kis Újság munkatársa volt. 1942-ben részt vett a Magyar Történelmi Emlékbizottság szervezésében. 1943-ban 

Erdei Ferenccel együtt kifejtette a népi baloldal álláspontját a balatonszárszói konferencián. 1945-től aktív részt-

vevője volt a politikai életnek. 1945-től haláláig országgyűlési képviselő volt. 1945-1956 között a Nemzeti Pa-

rasztpárt alelnöke, 1947-1956 között több tárca élén állt (1947-: építésügyi, 1950-1951: vallás-és közoktatásügyi, 

1951-1953: közoktatásügyi, 1953-1956: népművelési miniszter). Bár magát nyilvánosan is ateistának vallotta, 

1950-ben állami nyomásra a Bányai Evangélikus Egyházkerület nemlelkészi elnökévé, egyházkerületi felügyelő-

jévé tették. Tisztségébe február 21-én iktatták be. Az 1952-es egyházigazgatási átszervezés során a két megma-

radt kerület egyike, a Déli Egyházkerület felügyelője lett. Ezt a tisztségét 1972-ig töltötte be, előbb Dezséry 

László, majd Ordass Lajos, végül Káldy Zoltán püspökök elnöktársaként. 1951-1953-ban, majd 1959-től az 

újjászervezett Magyar Írószövetség elnöke volt. Az 1956-os forradalom alatt a nyílt utcán kis híján agyonverték. 

1957-1959 között a Hunnia Filmstúdió igazgatója volt. Ugyanekkor (1957–1959) szerkesztette a Kortárs című 

folyóiratot. 1957-ben belépett az MSZMP-be, 1960-tól a Hazafias Népfront alelnöke, 1971-től az Elnöki Tanács 

tagja volt. Írói munkássága jelentős. 
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pusztán be kellett dobnia azt a gyűjtőurnába. Mivel a listán szereplő névsort az MDP gyakor-

latilag kénye-kedve szerint állíthatta össze (formális egyeztetések persze voltak még a Front 

többi pártjával), már a választás előtt eldöntötték a parlament pontos, személy (és mandátum-

arány) szerinti összetételét; a szavazás puszta formalitás lett. 

A Népfront listája összesen 95,6 %-os eredményt ért el, ami alapján 285 MDP-s és 

117 más pártból (főképp az FKgP-ből és a Nemzeti Parasztpártból) való, összesen tehát 402 

képviselő jutott a törvényhozásba. 

Az ország újjáépítése a pusztító háború után teljesen egyértelmű és normális dolog 

volt. A károk, amelyek részben a rombolásokból, részben pedig az elhurcolt javak miatt kö-

vetkeztek be, majd ezekhez a hihetetlen jóvátételi terhek is hozzácsapódtak, rettenetesek vol-

tak. Nagyszámban elestek az emberek a harctereken, nyomorékok lettek, illetve jó sokan hadi-

fogságba is estek. Ezekhez járultak a külföldön emigrációban maradók, de nem kevesen a 

Szovjetunióba „malenkij robot”-ra
44

 hurcolt tízezrek is. Nem jártak sokkal jobban a szovjet 

fogságba esett katonák sem, mert őket potenciálisan „háborús bűnösként” kezelték a szovje-

tek és nagyon sok éven át ott kinn dolgozniuk kellett, ha egyáltalán megérhették a szabadulá-

sukat. Nem ritkán, a hadifogságuk alatt, a szovjet törvények alapján még elítélték őket, évti-

zedes, de nem ritkán életfogytig tartó kényszermunkára, amit a szélsőséges időjárási viszo-

nyok közötti területeken és kimondottan veszélyes tevékenységekkel (primitív bányászati 

körülmények, vasút és útépítés a sarkkörön túli, szibériai területeken, erdőirtás…) fűszereztek 

meg. Mindezt olyan körülményekkel (tábor, ellátás, egészségügy…), amely a túlélésnek az 

esélye nulla volt. Ja és mindezt olyan őrszemélyzettel, akik nagyrész maguk is „számkivetet-

tek” voltak, ha nem, akkor is így érezhették magukat, ezer kilométerre a civilizációtól.  

Csak egy jellemző történet ehhez a kérdéskörhöz! A háború után a győztesek kötele-

zettséget vállaltak arra, hogy 1948 végéig a fogságukba esett katonákat szabadon engedik. 

Konrad Adenauer
45

 német kancellár Moszkvába utazott
46

 1955. szeptember 8-án, hogy a még 

haza nem tért német hadifoglyok sorsát tisztázza. A háború során nagyjából 3 millió hadifo-

golyról és 1,3 millió eltűntként nyilvántartott emberről volt szó!  

                                                           
44

 A „málenkij robot” a második világháború utáni szovjetunióbeli kényszermunka szokásos magyarországi 

elnevezése. A Munkás-paraszt Vörös Hadsereg, a Belügyi Népbiztosság (NKVD), az Állambiztonsági Népbiz-

tosság (NKGB) és a szovjet katonai hírszerzés (SZMERS) katonái cinikus módon ennek az orosz kifejezésnek az 

ismételgetésével, vagy csak néhány perces igazoltatás ígéretével, illetve hazugságával hurcolták el a magyar 

polgári lakosság tömegeit szovjet lágerekbe a második világháborút követően. A Kárpát-medencei szovjet fo-

golygyűjtő akció a megtorlás, az etnikai és politikai tisztogatás, valamint a kényszermunkásszerző akciók sorába 

illeszkedett. A szovjet Vörös Hadsereg által elfoglalt magyar területeken romeltakarításra való hivatkozással 

fegyveres szovjet katonák a nyílt utcáról gyűjtöttek, és vittek el magyar civileket. A Vörös Hadsereg 1944. de-

cember 22-én kiadott 0060. számú parancsára gyűjtötték össze és hurcolták el a (z elsősorban német nevű) férfi-

akat 17-től 45 éves korig és a nőket 18-tól 30 éves korig. A legenda szerint, ezeknél a kényszerítő eseményeknél 

a szovjet katonák a civilek megnyugtatásaként ismételgették a „маленькая работа” („kis munka”) orosz kife-

jezést, amivel azt próbálták elérni, hogy a civilek megnyugodjanak, hogy munkájukra csupán rövid ideig lesz 

szükség. Ez bizony azonban nemritkán súlyos éveket jelentett, nagyon sokan ott hunytak el, a szerencsésebbek 

hazatérhettek…  
45

 Konrad Adenauer (teljes nevén Konrad Hermann Josef Adenauer, Köln, 1876. január 5. – Bad Honnef, 1967. 

április 19.) német politikus, a Német Szövetségi Köztársaság első kancellárja. Az egységes „Európa atyja”. 
46

 Konrad Adenauer: Erinnerungen,1953-1955 Fisscher Bücherei, Frankfurt Am Main und Hamburg 1968 Rész-

letek az 1955-ös moszkvai útjáról szóló leírásából 
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A szovjet fővárosban, díszszázaddal és a szovjetek által a második világháború idején meg-

gyűlölt nemzeti himnusszal fogadták. Sokkal inkább hivatalos állami, mintsem munkalátoga-

tásra emlékeztető körülmények ezek. Hasonló kedéllyel folytak a tárgyalások is a 

Szpiridovka-villában: Nyikita Szergejevics Hruscsov
47

 pártfőtitkár és Nyikolaj Bulganyin
48

 

miniszterelnök a kapcsolatok normalizálására törekedett. A mögöttes szándék az általuk létre-

hozott Német Demokratikus Köztársaság (NDK)
49

 elismertetése volt a nemzetközi életben – 

amit persze Adenauer foggal – körömmel igyekezett megakadályozni. 

A barátságos hangnem kőkemény tárgyalásokba fordult. Bulganyin szerint a fogva tartott né-

metek mind háborús bűnösök voltak, „asszonyok és gyermekek gyilkosai”. Adenauer ezzel 

szemben elfogadhatatlan dolognak minősítve bírálta a szovjetek tömeges erőszakát és gyil-

kosságait Németországban. Hruscsov és külügyminisztere, Vjacseszlav Molotov
50

 tajtékzott, 

mire a kancellár egyértelműen a Molotov – Ribbentrop, más néven a Sztálin –Hitler–

paktumra utalva megkérdezte Molotovtól: „Végül is ki kötött szerződést Hitlerrel, ön vagy 

én?” Adenauer kemény maradt. Órákig imádkozott térdepelve Moszkva egyetlen katolikus 

templomában, és nem akart hazarepülni. 

Bulganyin végül a Kremlben egy fogadáson jegyzékváltást javasolt. Bonn fölveszi a diplomá-

ciai kapcsolatokat Moszkvával, a Szovjetunió pedig kötelezi magát, hogy szabadon bocsátja a 

fogva tartott németeket. Csak a hadifoglyokat vagy mindenkit, aki „gátolva van a hazauta-

zásban?” – kérdezte Adenauer. Mire Bulganyin lelkesen: „Vszjeh, vszjeh”, azaz „mindenkit, 

mindenkit”. Közben persze fogyott a vodka és a pezsgő, ám az olívaolajnak köszönhetően a 

már akkor hajlott korú Adenauer derekasan bírta. Hivatali idejének tizennégy esztendeje alatt 

ez volt a kancellár legnagyobb sikere. Már Köln/Bonn repülőterén hősként fogadta a tömeg, 

egy katona édesanyja egy óvatlan pillanatban megcsókolta a kezét. Csak az ország újraegyesí-

tése után előkerült NDK-iratokból derült ki, hogy a szovjetek mindvégig „cseretárgyként” 

kezelték a fogoly németeket, így aztán elképzelhető, hogy Adenauer mégsem a lehetetlennel 

próbálkozott.
51

 

1955 október 7-én kezdett a „tízezrek hazatérte” első csoportjai megérkezni német földre!!! 

                                                           
47

 Nyikita Szergejevics Hruscsov (Kalinovka, 1894. április 15. – Moszkva, 1971. szeptember 11.) orosz nemzeti-

ségű szovjet kommunista politikus, Sztálin halála után, 1953-tól 1964-ig a Szovjetunió Kommunista Pártja 

(SZKP) első titkára, 1958 és 1964 között pedig a Minisztertanács elnöke. Nevéhez fűződik az 1953-ban megkez-

dett desztalinizáció, a szembenézés a sztálinizmussal az SZKP XX. kongresszusán, a magyarországi 1956-os 

forradalom leverése, a szovjet űrprogram elindítása, valamint a kubai rakétaválság kiprovokálása és megoldása 

is. A könyv végén részletesebb ismertető! 
48

 Nyikolaj Alekszandrovics Bulganyin (1895. június 11. – 1975. február 24.) orosz nemzetiségű szovjet politi-

kus, 1947 és 1949, illetve 1953 és 1955 között honvédelmi miniszter, 1955. február 8-ától leváltásáig, 1958. 

március 27-éig a Szovjetunió Minisztertanácsának elnöke. A könyv végén részletesebb ismertető! 
49

 A Német Demokratikus Köztársaság (röviden NDK, németül Deutsche Demokratische Republik, DDR, nem 

hivatalos elnevezéssel Kelet-Németország) szocialista állam volt, amely 1949 és 1990 között létezett Németor-

szág szovjet megszállási zónájában.  
50

 Vjacseszlav Mihajlovics Molotov (Szovjetszk, 1890. március 9. – Moszkva, 1986. november 8.) vezető szov-

jet politikus volt a sztálini diktatúra évtizedeiben, az 1920-as évektől az 1950-es évekig. A náci Németország és 

a Szovjetunió között kötött, Molotov–Ribbentrop-paktumként elhíresült megnemtámadási szerződést ő írta alá 

szovjet részről 1939-ben. Róla nevezték el a Molotov-koktél nevű utcai harcokban használt fegyvert. Részlete-

sebb ismertető a könyv végén! 
51

 Gyulay Zoltán: Adenauer kalandjai Moszkvában  

https://www.heol.hu/orszag-vilag/hirek-orszag-vilag/adenauer-kalandjai-moszkvaban-23426/ 

https://www.heol.hu/orszag-vilag/hirek-orszag-vilag/adenauer-kalandjai-moszkvaban-23426/
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A könyvben majd szót ejtünk a magyar hadifoglyok és a kényszermunkára hurcoltak sorsáról 

is, sőt hazaérkezésük utáni további sorsukról is… 
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Újjáépítési és fejlesztési tervek 
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„A háború folyton új fegyverek bevetését igényli,  

a régiek egyidejű lecserélésével.  

A háború újjáépítést jelent, de csak a rombolás után.’ 

Bud Spencer 

 

Nézzük ezek után a különféle hazai terveket, elképzeléseket az újjáépítéssel és a fej-

lesztésekkel kapcsolatosan! 

Az országot ért háborús pusztítások mértéke elképesztően nagy volt. Hazánk hadszíntérré vált 

a románok „kiugrása” után.
52

 Ők ezzel az országukat megint kimentették, de Erdélyt és Ma-

gyarországot súlyos helyzetbe taszították. Itt nagyon súlyos harcok folytak, mert Hitler a „bé-

csi irányt” az országunkban védte. Ráadásul akkor már az olaj, a bauxit és alumínium, a 

mangán, – de lehetne vég nélkül sorolni – és nem utolsó sorban az élelmiszer is tőlünk szár-

mazott! Nagyon súlyos és pusztító harcok folytak mindenfelé, elég csak Budapest ostromára 

hivatkozni, amely a háború egyik legnagyobb város ostroma volt. 

Mindezek mellett a szövetséges légierő is sziszte-

matikusan rombolta a levegőből az ipari, közleke-

dési központokat, 

amit aztán kisebb 

– nagyobb pontos-

sággal tudtak vég-

rehajtani. Ezért a 

polgári lakosság is nagyon súlyos veszteségeket szenvedett 

emberéletben és épületekben is. 

Miskolc Rendező-pályaudvar, 

1944. június 2.
53

 

                                                           
52

 Ahogy egykor Lenin fogalmazott: "Románia a történelem prostituáltja." Más megközelítésben Sztálintól: „a 

román nem nemzet, hanem foglalkozás.” George Jonas, kanadai író szerint, ha lehet az egyes nemzetek erényei-

ről beszélni, úgymint a németek lelkiismeretes munka etikájáról, akkor lehet azok jellembeli hibáiról is beszélni. 

Jónás, negatív példaként, a világ összes államai közül, Romániának a szövetségesei iránti megbízhatatlan maga-

tartását említi. 1. Románia a Balkán háborúk idején elárulta elsődleges szövetségesét, Bulgáriát, és ezért jutalmul 

háromezer négyzetmérföld területet szerzett meg a maga számára volt szövetségesétől, Bulgáriától. 2. Semmibe 

vette az Osztrák Magyar Monarchiával kötött semlegességi szerződést, és amikor úgy ítélte meg, hogy a Szövet-

séges hatalmaknak nagyobb esélye van a győzelemhez, titkos szerződést kötött az Antant hatalmakkal, és 1916-

ban megtámadta Magyarországot. 3. Megszegte az Antant hatalmakkal kötött szövetségeset és békét kötött a 

Központi hatalmakkal (Bukarestben). 4. Megszegte a bukaresti békét és a Monarchia összeomlása után megtá-

madta Magyarországot.  5. Elárulta a Szövetséges hatalmakat, és Hitler oldalára ált, amikor annak csillaga fel-

menőben volt. Ezért, 1940 – ben, igaz német-olasz kényszer hatása alatt, visszaadta Erdélyt Magyarországnak. 6. 

Amikor Hitler vesztésre állt, Románia elárulta a Tengely hatalmakat, átállt a Szövetségesekhez és ezért jutalmul 

ismét megkapta Erdélyt. Jonas szerint, Romániának ez a kétszínűsége páratlan az országok történetében. 
53

 Ez volt a legpusztítóbb bombázás, amely Miskolcot érte. A vasút volt a célpont, de a város is kapott belőle 

rendesen. A „bombaszőnyeg” a Búza térig szórt! 1944. június 2-án érte Miskolcot a legsúlyosabb bombatáma-

dás, mely a „Frantic Joe” hadművelet keretében Magyarország egyik legfontosabb vasúti csomópontjai ellen 

irányult. A szövetséges nagyhatalmak gépeit olasz támaszpontokról, Foggia környéki repülőterekről indították, 
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Az ország újjáépítése egy természetesen bekövetkező, elengedhetetlen folyamat volt, mert 

élni kellett!  

A kezdeti, többpárti, valamelyest demokratikus politikai folyamatokat aztán az egypárti, dik-

tatórikus rendszer vette át, mivel mi a „szovjet érdekszférába” kerültünk. 

A szovjet megszállás a háború utáni első években hatalmas gazdasági veszteségeket okozott 

Magyarország számára. A lerombolt, kifosztott és éhező országra hárult a milliós nagyság-

rendű Vörös Hadsereg és a mértéktartónak egyáltalán nem nevezhető Szövetséges Ellenőrző 

Bizottság ellátása is! Az országot a – gazdaság felére csökkent kapacitását jócskán meghaladó 

– jóvátételi fizetési kötelezettség
54

 is terhelte, nem is beszélve a legtöbb háborúval együtt járó 

rablásokról, fosztogatásokról, zabrálásokról.
55

 

A könnyebb bemutatás és a gigantikus pénzek miatt az egészet táblázatosan adjuk meg!
56

 

                                                                                                                                                                                     

majd a szovjet területen leszálltak. Itt újra töltötték a gépeiket üzemanyaggal, bombákkal, lőszerrel és visszare-

pültek Olaszországi bázisaikra. Így mind az oda- mind a visszaúton bombáztak (ingabombázás). Délelőtt 10 

órakor 100 darab B–17 Flying Fortress és B–24 Liberator amerikai nehézbombázó támadt a városra. Három 

hullámban, körülbelül 200 tonna robbanóanyagot (romboló-, illetve gyújtóbombát) dobtak le a Tiszai pályaud-

vartól a piactérig érő sávban. Az amerikai légierő gépei több hullámban bombázták a gyalogsági, a tüzérségi, a 

lovassági laktanyát, a Tiszai pályaudvart, a helyőrségi kórházat, a Búza téri vásárcsarnokot, a Szilágyi Diskant 

gépgyárat, és a Madarász Viktor utca lakóházait. A támadók jelentései szerint sem légvédelmi tűzzel, sem ellen-

séges vadászgépekkel nem találkoztak. A bombázás következtében 420 ember megsebesült, 206-an meghaltak. 

Az áldozatok között sok volt a 14 éven aluli gyermek. A városban 160 lakóház omlott össze, 600 megrongáló-

dott. Elpusztult a járványkórház és vásárcsarnok közel kétharmada, súlyos sérüléseket szenvedett az Erzsébet 

kórház. A Tiszai pályaudvar 20%-a sérült meg, a rendező pályaudvar épületei elpusztultak. A szövetséges légi-

erő őszig még három alkalommal támadta Miskolcot. Augusztusban kétszer újból a pályaudvarok voltak a cél-

pontok, míg 1944. szeptember 13-án Diósgyőrre is több száz bomba hullott, a támadás 44 áldozatot követelt. 
54

 A „jóvátétel” a legyőzött állam által a győztesnek fizetendő megállapított összeg, amellyel formailag a másik 

országnak okozott háborús károkat, ill. annak meghatározott részét téríti meg. Megállapítása általában teljesen 

önkényes a győztes által! Pénzben, javakban, termékekben, stb. kell leróni. A győztes által elrabolt, felélt, elté-

kozolt javakat általában ide nem veszik figyelembe! Jóvátétel volt például a II. világháború után az előzőeken 

túl, hogy évtizeden át sok száz mozdonyt gyártottunk a Szovjetuniónak és egy csomó más államnak is, ingyen, 

saját anyagból, saját munkaerővel. Igaz volt ez aztán számos más magyar termékre is… Ráadásul az elszámolás 

során a szovjetek a nemzetközi devizakurzust nem fogadták el, hanem az országunkra egy sokkalta kedvezőtle-

nebb árfolyamot kényszerítettek ki, a saját javukra! 
55

 Amikor Magyarország belépett a háborúba, a szövetséges országok zárolták a náluk lévő, 10-12 millió dollárra 

becsült magyar betéteket és aktívákat. Ellenséges javakként lefoglalták, Jugoszláviában és Csehszlovákiában 

államosították, Romániában „hideg államosítással” kiüresítették az ott található magyar tulajdont, amelynek az 

értékét egyedül Romániában 200 millió dollárra taksálják. A háború végén a németek és a nyilasok mintegy 200 

millió dollár értékű aranyat, készpénzt, közlekedési eszközt, gépeket, nyersanyagot, élelmiszert és élő állatot 

hurcoltak ki Németországba, Ausztriába és Csehszlovákiába.  A potsdami egyezmény értelmében szovjet tulaj-

donba ment át a hazánkban található német vagyon, mégpedig úgy, hogy az oroszok csak az aktívákra tartottak 

igényt, a vagyonra betáblázott terheket a megszállt országra hagyták. Magyarország nem igényelhette a magyar–

német kereskedelemben felhalmozódó aktívumot, miközben a német gazdasági szereplőkkel szemben fennálló 

magyar tarozásokat ki kellett fizetni – a szovjeteknek. (Ezeknek a tartozásoknak csaknem a 2/3-a a német hábo-

rús megrendelések kapcsán a Dunai Repülőgépgyárnak és a Győri Vagongyárnak juttatott, de a bombázások 

miatt már nem teljesített előlegekből adódott. A német hitelezőknek a magyarországi adósokkal szemben fennál-

ló tartozása fejében Magyarország 45 millió dollárt fizetett, amelyből 30 milliót az oroszok Magyarországon 

használtak fel, 15 millió dollár értékben pedig árut szállított.) Az 1945. január 20-án aláírt fegyverszüneti 

egyezményben Magyarországra terhelték a győztes szövetséges hatalmak hazánkban lévő vállalkozásaikban és 

ingatlanaikban bekövetkezett háborús veszteségeit. Ezen a címen 1948-ig mintegy 3 Mrd Ft (akkori Ft árfolya-

mon számolva!) kártérítésre nyújtottak be igényt a nyugati országok, ebből több mint 2 Mrd volt az USA és 

Nagy-Britannia követelése. Amennyiben ezt a 3, illetve 2 milliárd Ft értéket mai árfolyamon becsüljük meg, 

akkor a 2017/1946 USA $ értékét kell vizsgálni! Ez pedig 271/11,7 = 23,16. 
56

 Az USD esetén az 1940. évi és a 2006. évi vásárlóértéket összehasonlítva a szorzó 14,41. Ennyivel ért többet 

az akkori USD a mainál! 
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Brit, 
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Románia 
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tartott rá 

Jóvátétel 

Külföldön zárolt pénz és vagyon 
USA, 

Brit 
Szovjet 

Cseh- 

szlovákia 

Jugosz- 

lávia 
Egyéb 

millió USD  

(1945. évi értékén!) 

12 200 100 100 200 45 171 200 30 70 86 

millió USD  

(jelenlegi értékén!)57 

173 2 882 1 441 1 441 2 882 649 2 465 2 882 433 1 009 1 239 

millió Ft  

(a Ft bevezetésekor megállapított árfolyamon)58 

141 2 340  1 170 1 170 2 340 527 2 001 2 340 351 819 1 006 

millió Ft 

(mai Ft árfolyamon)59 

46 883 781 022 390 511 
390 
511 

781 022 175 879 668 015 
781 
022 

117 343 
273 
439 

335 
769 

 

Az utolsó sor végösszege mai dollár értéken:  

17 496.– millió USD, 

azaz mai értéken  

4 741 416.– millió Ft! 

 

A Német Birodalom által soha ki nem fizetett tartozás
60

 

Német tartozás 

Magyarország felé 

1941 1941 1941 1943 1944 1943 1944 1943 1944 

 millió Birodalmi márka  → → millió Pengő 
→ millió USD  

(háború előtti értéken) 

140 1 000 1 500 182 1 300 1 950 32 228 342 

  

millió USD 

(jelenlegi értéken) 

461 3 286 4 928 

millió Ft 

(a Ft bevezetési értékén) 

375 2 668 4 001 

millió Ft 

(mai értéken) 

124 931 890 506 1 335 488 

 

A jóvátételünk vázlatosan a következők szerint alakult, már, hogy erről is legyen egy 

kis fogalmunk! 

 Az újonnan legyártandó jóvátétel legnagyobb tételei:
61

  

                                                           
57

 Az USD esetén az 1940. év és a 2006. év vásárlóértékét összehasonlítva a szorzó 14,41. Ennyivel ért többet az 

akkori USD a mainál! 
58

 1 USD → 11,7 Ft 
59

 1 USD → 271 Ft 
60

 A háború alatt a Német Birodalomba leszállított nyersanyagok, alapanyagok, késztermékek, élelmiszerek 

értéke. 
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o 3 500 különféle szerszámgép,  

o 44 db automata telefonközpont,  

o 140 000 db telefonkészülék,  

o 60 kikötői és úszódaru,  

o 525 db, 424-es sorozatú gőzmozdony, átalakítva széles nyomtávra, 

o 10 gőzkotró,  

o 5 000 vasúti kocsi,  

o 10 000 bányacsille,  

o 50 folyami és tengeri hajó,  

o 38 000 tonna alumíniumtömb,  

o 1 millió tonna hengerelt áru.  

o 202 ezer tonna búza,  

o 60-60 ezer tonna szarvasmarha és sertés,  

o 51 ezer db ló,  

o 23,1 ezer tonna zsír,  

o 1,5 millió dollár értékű kőolaj és annak párlatai. 

 Az eredeti szovjet-magyar jóvátételi egyezmény II. számú melléklete, az összes jóvá-

tétel évenkénti megoszlása termékfőcsoportok szerint, ezer amerikai dollárban szá-

molva.
62

 

Megnevezés 
Érték 

(ezer USD) 
Gépi berendezés 36 056,9 

ebből a meglévő  

gépek, berendezések  

leszerelése és elhurcolása 

9 905,7 

Vasúti felszerelés 46 429,8 

Hajó és úszódaru 12 925 

Fémek 70 261,8 

Gabona és magvak 9 048 

Állatok 17 280 

Egyéb áruk 7 998,5 

Összesen 200 000 

  

 Az eredeti szovjet-magyar jóvátételi egyezmény III. sz. mellékletében az első évben 

leszerelendő berendezések listája (1946. január 20-ig)
63
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 Az eredeti szovjet-magyar jóvátételi egyezmény I. sz. melléklete a jóvátétel árucsoportonkénti megoszlásáról. 

(MOL XIX-J-1-j. SZU TÜK 18. doboz 59/a tétel. A Magyar Külügyminisztérium Fegyverszüneti Osztály Ne-

gyedik tájékoztató összefoglalás, 1945. június 17.)   
62

 A magyar jóvátétel, és ami mögötte van… 1945-1949. Válogatott dokumentum. Napvilág Kiadó, Budapest 

1998. Válogatta, a bevezetést és jegyzeteket írta: Balogh Sándor és Földesi Margit. 32. old. 
63

 Ezek a kiszállítások a villamos áramfejlesztők és a papíripar 1940. évi kapacitásának 20 %, a kő- anyag és 

üvegipar 25 %, a vas- fém és gépipar 15 %, a vegyészeti ipar 8 %, a fonó-szövőipar 3 %, a bányászat 1%-os 
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o 9,9 millió dollár értékben villamos erőműveket (pl. a még épülőben lévő 

mátravidékit, az ajkait, a csepeli Weiss Manfréd és a Neményi Testvérek pa-

pírgyárának áramfejlesztő telepét, a pécsi és szegedi erőműtelep generátorait), 

o komplett gyárberendezéseket (az ózdi finomhengerművet, a székesfehérvári 

könnyűfém hengerművet, az Almásfüzitői Timföldgyár számos berendezését, 

a miskolci Magnézium Gyár, a Chinoin Gyógyszergyár, a Tiszavasvári Alka-

loida Vegyészeti gyár berendezéseit), valamint szerszámgépeket akartak lesze-

relni.  

A leszerelt üzemek közül még építés alatt állt a Mátravidéki Erőmű, a Miskolci Magnézium-

gyár, a Sajószentpéteri Üveggyár palackkészítő automatája, próbaüzemelt az Ózdi Finomhen-

gersor és nem sokkal a leszerelés előtt kezdett el működni a Weiss Manfréd Művek erőműve. 

Békeidőben alig lettek volna használhatók a Fűzfői Lőszergyár és a Fegyvergyár (Lampart) 

kiszállított berendezései, beépítésre váró berendezéseket vittek el a Chinoin Gyógyszergyár-

ból és a Nyergesújfalui Viszkózagyárból. 

Mindezeket csak vázlatosan mutattuk be. Akit ez érdekel, most már részletekbe menő, „nem 

kozmetikázott” tanulmányokat olvashat. Az egész azonban így is döbbenetes. 

  

Mindezekben természetesen csak a feltüntetett értékek szerepelnek. Nincs benne a 

magyar hadviselés költsége, az elszenvedett rombolások, megsemmisült javak értéke… Még 

így is gigantikus pénzek.
64

  

Az, hogy az országot működtetni kellett és az újjáépítés is megoldásra várt, nincs 

semmi rendkívüli, leszámítva talán a feladat nagyságát!  

De ebbe az ország újjáépítésbe aztán már gigantikus tervek is belecsúsztak, hiszen a „vas és 

acél országa leszünk”, ettől azonban talán még súlyosabb dolog volt, hogy szintén szovjetek 

nyomására, közel egy évtizeden keresztül készültünk, a Sztálin által vizionált, „III. világhá-

borúra”, pénzt, ember, fáradtságot, áldozatokat nem kímélve, a keservesen megtermelt nem-

zeti jövedelem 25… 30 %-át erre költve.  Ezek az eltúlzott elképzelések aztán egyértelműen 

megkövetelték, hogy a „rabszolga” munka ismét létjogosult legyen. Erre szolgáltak az inter-

náló, közmunka és egyéb büntető táborok, intézmények. 

Ez az igazi kiteljesedését, az őrületet, a kommunista párt hatalomra jutása után érte el, amikor 

az üldöztetések, a büntetések tízezrével következtek be akár alappal, akár alaptalanul. A ko-

rábbi politikai ellenfelektől kezdve a középosztály jelentős részéig, a gazdagabb parasztig, 

mindenki egyszerre gyanús elem lett, de a hatalom a saját berkeiből is bőségesen szedte az 

áldozatokat. Csak egy jellemző adat azokból az időkből az országunknak 800 000 ezer polgá-

rát figyelték – zaklatták – a hivatalos szervek, ilyen-olyan indokoknál fogva! 

A szocialista Magyarországon a népgazdaság egészét, átfogó, kötelező érvényű, kö-

zéptávú gazdaságfejlesztési programokkal határozták meg. Ezek voltak a különféle időtarta-

                                                                                                                                                                                     

csökkenését eredményezték volna. (MOL XIX-J-1-j KÜM SZU TÜK 23. d. 59/f tétel. Magyar Iparügyi Minisz-

térium. A jóvátétel hatása a magyar iparra, Forbáth Róbert, 1945. október 27.) 
64

 Még egy adalék az értékeléshez: a forint bevezetése után az átlagos havi fizetés mindössze néhány száz forint 

volt hazánkban! 
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mú „tervek”, leginkább „ötéves tervek”, de voltak ennél rövidebbek is, az úgynevezett „há-

roméves tervek” is. 

Ezek a különféle tervek szovjet mintára létrehozott intézmények – hasonlóan a többi állam-

párti berendezkedésű országhoz – a szinte kizárólagosan állami tulajdonú nemzetgazdaság 

tevékenységét szabályozták, az intézmények, közületek, vállalatok, végső soron az egyének 

tennivalóit eleinte teljesen naturálisan, majd egyre inkább az árak, értékek, gazdaságosság 

szempontjait is bevonva határozták meg.  

A tervek alapján készültek az éves tervek, melyeket szervezeti értelemben is lebontották, a 

vállalatok számára több-kevesebb gazdasági, termelési paramétert előírva. A tervek előírták, 

hogy a termelő vállalatoknak és a fogyasztó lakosságnak milyen igényeit kell kielégíteni, és 

központilag hozzárendelte a feladatokhoz a szükségesnek vélt erőforrásokat.  

A hároméves terv az első szovjet mintájú gazdasági terv volt Magyarországon. Célja 

az 1947. évi XVII. törvény szerint  

„Magyarország gazdasági és szellemi felemelkedésének meggyorsítása, valamint de-

mokratikus rendjének megszilárdítása céljából és a lakosság életszínvonalának javítására”, 

valamint  

„a termelőerők fokozását, okszerű felhasználását és a különböző termelési ágak össz-

hangját 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 talpraállításának 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 azonban 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. 

A következő tervnek a központjában az ország iparának, ebben is főként a nehézipar-

nak a megerősítése „Magyarország a vas- és acél országa.” és az ország önellátó képességé-

nek nagymértékű fokozása állt. 

 Ezen elképzelések egyike volt az úgynevezett „borsodi kooperáció”, amely az itteni barna-

szén készletekre alapozva létrehoz egy villamos energetikai bázist, valamint egy vegyiműve-

ket is. A tervek szerint a Sajó völgy
65

 barnaszén készletei elegendőek egy barnaszén alapokon 

működő bányászati – villamos energetikai és szénalapokból való – vegyipari tevékenység 

végzésére is.
66

  

                                                           
65

 Ezt kissé tágabban kell értelmezni, nem csak a Sajó völgy és környezetét érthették ide, hanem az akkor még 

ózdvidéki, de a Miskolchoz közeli (Lyukóbánya, Pereces…) szénkészleteket is. 
66

 Erre volt már példa korábban is és itt!  Rónaföldi Zoltán: Kandó Kálmán és a borsodi szénbányászat, valamint 

az „Imperiál” ügy. (Magyar Elektronikus Könyvtár. 
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Mindezekhez itt volt a Sajó, mint szükséges vízbázis és a műtrágyagyártáshoz (pétisó)
67

 a 

mészkő is közel volt. A szovjetek nyomására történő fegyverkezési folyamatnak része volt ez 

is a mezőgazdasági célokon túl természetesen!  

A rendszer részei   

 a különböző helyszínű, felszereltségű és kapacitású szénbányák, de ezeknek központi 

gyűjtő és osztályozó helye Berente (Központi Szénosztályozó), 

 a szintén berentei helyű széntüzelésű villamos erőmű, amely célszerűen a szénosztá-

lyozó közelében épül majd, ezzel biztosítva a porszén szállítószalagon való, egyszerű 

és gyors átjuttatását, 

 szintén e térség közvetlen közelében (de a 26. főút ellenkező oldalán) a vegyipari léte-

sítmények, amely a szén kokszolására (ezáltal vegyipari alapanyag előállítására) szol-

gáló létesítmény és a különféle vegyipari üzemek. 

 

 

Mindezt 3-4 év alatt! Az elképzelés aztán hozta majd az egyéb szükséges döntéseket, ez pedig 

a munkaerő kérdése és letelepítése. Rövidtávon 4000 lakás építése (hosszabb távon 10000) és 

egy teljesen új város építése! 

                                                           
67

 A nitrogén alapú műtrágya (ammónium nitrát → NH4NO3 + CaMg (CO3)2) egyúttal robbanóanyag is!  Az 

ammónium nitrát változatos színű a fehértől a világosbarnáig, olvadáspontja 155°C és sűrűsége 1,6 g/cm
3
. Ez a 

legkevésbé érzékeny robbanóanyag, és erősítő töltettel kell iniciálni (indítani) a sikeres robbantáshoz. Az ala-

csony detonációsebessége miatt az ammónium nitrát nem alkalmas vágó vagy átjáró-nyitó töltetekhez, a tölcsér-

képző hatása miatt főleg tölcsérek és árkok robbantására használják. Rendkívül higroszkópos robbanóanyag és 

légmentes konténerbe kell csomagolni. Az ammónium nitrátot tartalmazó kompozit robbanóanyagok csak víz-

hatlan csomagolásban alkalmasak víz alatti robbantásra. Az ANFO az ammónium nitrát és gázolaj keveréke, 

gerillák és terroristák által gyakran használt rögtönzött robbanóanyag. Az ANFO durván 94 % ammónium nit-

rátból és 6 % gázolajból áll, és valamivel erősebb, mint az ammónium nitrát önmagában. A bányászatban (főleg 

külfejtéseknél) ma is alkalmazott robbanóanyag. Ugyanez érvényes a pikrinsav sóira, mint például az ammóni-

um-pikrát, ezek is robbanószerek.  Ugyancsak robbanóanyagot lehet készíteni a barnaszén lepárláskor keletkező 

toluolból is.  A trinitrotoluol egy kémiai vegyületcsoport, amely összesen hat konstitúciós izomert takar. Ezek 

közül a 2,4,6-trinitrotoluol (más néven TNT vagy trotil) amely jelentős mennyiségben készül és mind ipari mind 

pedig katonai robbanóanyagként elterjedt. A TNT kitűnő, igen alacsony ütésérzékenységű, közepes hatóerejű 

kémiai robbanóanyag. Még az első világháború alatt terjedt el és akkora népszerűségre tett szert, hogy ezt az 

anyagot választották mind a kémiai, mind a nukleáris robbanás erejének viszonyítási alapjául. (TNT egyenérték) 
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Haladjunk azonban egyelőre időrendben! 

Magyarországon az első hároméves terv 1949. december 31-i teljesítése után 1950. ja-

nuár 2-án beindult az első ötéves népgazdasági terv, amelynek fő célkitűzése a magyar nép-

gazdaság újjászervezése, az ország szocialista iparosítása, a honvédelem, illetve a mezőgazda-

ság fejlesztése, az életszínvonal emelése volt. 

 

 „A Magyar Dolgozók Pártja Központi Vezetőségének határozata az ötéves tervről 

A Magyar Dolgozók Pártjának Központi Vezetősége megtárgyalta és elfogadta a népgazdaság ötéves 

tervéről szóló javaslatot, amelyet a Magyar Függetlenségi Népfrontba tömörült politikai és társadalmi szerveze-

tek, az egész nemzet nyilvánossága elé terjeszt széles körű megvitatásra. 

I. A hároméves terv megvalósulásával lezárul az újjáépítés szakasza 

Az 1949 végére a hároméves tervet két hónappal a megszabott határidő előtt, tehát két év és öt hónap alatt telje-

sítjük. Ez szükségessé teszi új népgazdasági terv kidolgozását. 

A hároméves terv az újjáépítésnek, a háborús károk és pusztítások sújtotta magyar gazdaság talpraállításának 

terve volt. 

A hároméves terv a helyreállítás, az újjáépítés terve volt, de egész sor új üzemmel, gazdasági alkotással fejlesz-

tette is a magyar népgazdaságot: felépült a Ganz Villamossági új üzeme, a Ganz Vagon és a Ganz Hajó új műhe-

lye, a Péti Nitrogénművek, a Mátravidéki Erőmű, az új nagy Állami Pamutfonó, bekötőutak épültek, megkezdő-

dött a falu villamosítása stb. 

A gyáripari, bányászati és kohászati termelés előirányzata a harmadik tervévre 18,7 milliárd forint volt; az ed-

digi eredmények alapján kétségtelen, hogy 1949. december 31-ére megközelítjük a 19 milliárd forintot. Az ipar, 

bányászat és kohászat hároméves tervét tehát 100%-ra teljesítjük, az előirányzottnál hét hónappal rövidebb idő 

alatt. Egyes termelési ágakban, főként a nehéz- és gépiparban a hároméves terv előirányzatát jelentékenyen 

túlteljesítettük, egyes termelési ágakban, főként a könnyűiparban valamelyest elmaradtunk. A mezőgazdaságban 

pedig 1949-re közepes termést véve alapul, szintén elérjük a hároméves terv előirányzatát. Az életszínvonal 

emelkedése máris túlhaladta az előirányzatot. 

Ezt a nagy eredményt az imperialisták nélkül és ellenükre értük el. A magyar munkásosztály, a dolgozó paraszt-

ság, az értelmiség, a kisemberek megértették a terv nagy nemzeti jelentőségét és teljes erővel közreműködtek 

végrehajtásában. 

Három év előtt a gyáripar, a bányászat és kohászat csaknem teljesen tőkések kezén volt, jelenleg 87%-ban a nép 

államának kezén van. 

Három év előtt a külkereskedelem csaknem teljesen tőkések kezén volt, ma külkereskedelmünk száz százalékban 

állami külkereskedelem. 

Három év előtt nagykereskedelmünk csaknem tőkések kezén volt, jelenleg nagykereskedelmünk 75%-a állami 

nagykereskedelem. 

Három év előtt a kiskereskedelem forgalmában az állam és a szövetkezetek részesedése 3% volt, ma eléri a 20%-

ot. 

Három év előtt a dolgozó parasztok százezrei a legnagyobb gazdasági nehézségekkel küzdve művelték földjüket, 

s azzal a veszéllyel néztek szembe, hogy a földet visszaveszik a nagybirtokosok, hogy a kulákuzsora hálójába 

kerülnek. A népi demokrácia megvédte a dolgozó parasztságot. Az állami gépállomások egyre nagyobb segítsé-

get nyújtanak a dolgozó parasztságnak. 1949 végére 200 gépállomásunk lesz 3500 traktorral. A mezőgazdaság-

ban a kistermelés az uralkodó, megindult azonban a termelőszövetkezeti mozgalom. 

Három év alatt államunk döntőleg a munkásság és a dolgozó parasztság, a nép államává fejlődött. Országunk-

ban a hatalmat a dolgozó parasztsággal szövetséges munkásosztály gyakorolja. 
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A hároméves terv befejezésével az újjáépítés, a helytállás szakasza lezárult. Új szakasz kezdődik: népgazdasá-

gunk újjáalakításának, továbbfejlesztésének szakasza. A hároméves terv megteremtette a feltételeit annak, hogy 

folytassuk és befejezzük azt, amit megkezdtünk: lerakjuk a szocializmus alapjait nemcsak a városban, hanem a 

falun is, nemcsak az iparban, hanem a mezőgazdaságban és áruforgalomban is. Ehhez kell az ötéves terv. 

II. Népgazdaságunk újjáalakulásának és továbbfejlesztésének terve 

Az ötéves terv fő feladatai: 

1. Magyarország iparosításának meggyorsítása, elsősorban a nehéz- és gépipar fejlesztése, mert ez a könnyűipar 

fejlesztésének, a mezőgazdaság gépesítésének, a közlekedés korszerűsítésének döntő feltétele. 

2. Mezőgazdaságunk elmaradottságának felszámolása, hozamának jelentős emelése, hogy biztosítsuk a szaporo-

dó lakosság élelmiszerszükségletét és elősegítsük növekvő iparunk ellátását nyersanyaggal, s népgazdaságunk 

behozatali igényének kielégítését. 

3. Népünk életszínvonalának emelése, amit az iparosítás és mezőgazdaságunk újjászervezése biztosít. 

4. A volt uralkodó osztályok műveltségi monopóliumának felszámolása, a munkásosztály és a vele szövetséges 

dolgozó parasztság kulturális felemelkedéséhez szükséges minden feltétel biztosítása; az állami, a gazdasági, a 

kulturális építőmunka irányítására új munkás- és parasztvezetők (mérnök, orvos, pedagógus, gazdasági szerve-

ző, üzemvezető, tiszt, állami tisztviselő stb.) kiképzése. 

5. A döntő gazdasági és társadalmi feltételek megteremtése ahhoz, hogy fokozatosan megszüntessük a város és a 

falu különbségét. 

6. Honvédelmünk, véderőnk fejlesztése, hogy helytálljunk függetlenségünkért és a Szovjetunióval, valamint a 

baráti népi demokráciákkal és a világ szabadságszerető népeivel együtt megvédjük a békét az imperialista hábo-

rús gyújtogatókkal szemben. 

Az ötéves terv eredményeképpen hazánk agráripari országból ipari-agrár országgá lesz, tehát olyan országgá, 

amelynek gazdaságában az ipar súlya a döntő, és amelynek ugyanakkor fejlett, korszerű mezőgazdasága van. 

Az ötéves terv eredményeképpen túlsúlyra jutnak az egész népgazdaságban a szocialista termelőviszonyok. 

E célok elérésére öt év alatt körülbelül 35 milliárd forintot fektetünk be, mégpedig az iparba 17 milliárdot, a 

mezőgazdaságba 6 milliárdot (ehhez hozzá kell számítani a mezőgazdaságot közvetlenül szolgáló ipari, közleke-

dési, egészségügyi, kulturális, építkezési és egyéb beruházásokat, amelyekkel együtt a falu javára összesen min-

tegy 10 milliárdot fektetünk be), a közlekedésbe körülbelül 6 milliárdot, szociális és kulturális célokra 3,5 milli-

árdot, lakásépítésre 2,5 milliárdot. 

A beruházások 35 milliárdos összegéből mintegy 14 milliárdot fordítanak építkezésre. A beruházások teljesítését 

biztosítja az évről évre növekvő nemzeti jövedelem, amely 1954-ben eléri az 1949. évi nemzeti jövedelemnek 

160%-át; biztosítja a munka termelékenységének emelkedése, amely az iparban öt év alatt 40%-ot ér el; biztosít-

ja az önköltség csökkenése, amely az iparban öt év alatt 20%-os lesz. Az ipari termelés értéke a bányászattal és 

kohászattal együtt 1954-ben 1949-hez képest 80%-kal emelkedik, ezzel elérjük az 1938-as ipari termelési színvo-

nal 23%-át. 

A mezőgazdasági termelés értéke 1954-ben 1949-hez képest 35%-kal emelkedik, ezzel elérjük az 1938-as mező-

gazdasági termelési színvonal 127%-át. 

III. Iparosítással a szocializmushoz 

A bányászat, a kohászat, a gyáripar évi termelésének értéke öt év alatt 18,7 milliárd forintról 34 milliárd forint-

ra emelkedik. A termelési eszközöket gyártó iparágak részesedése az ipar évi össztermeléséből öt év alatt 48%-

ról 53%-ra emelkedik, és ezzel iparunkban túlsúlyra jut a nehéz- és gépipar. 

Acéltermelésünk évi 800 ezer tonnáról 1,5 millió tonnára emelkedik. 

Széntermelésünk évi 11 millió tonnáról 18 millió tonnára emelkedik. 

Villamosenergia-termelésünk évi 2,2 milliárd kilowattóráról 4,2 milliárd kilowattórára emelkedik. 
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Gépipari termelésünk öt év alatt megkétszereződik, vegyipari termelésünk több mint kétszeresére emelkedik. 

1954-ben három és félszer annyi mezőgazdasági gépet gyártunk, mint 1949-ben, két és félszer annyi traktort, 

kétszer annyi teherautót és autóbuszt. 

A hatalmas építkezéseket lehetővé teszi az építőanyag-ipar termelésének nagyarányú fokozása. Cementtermelé-

sünk öt év alatt évi 400 ezer tonnáról évi egymillió tonnára emelkedik. Téglatermelésünk megháromszorozódik. 

Fogyasztási cikkeket gyártó iparunk termelése is hatalmasan megnő. Élelmiszeriparunk termelésének évi értéke 

öt év alatt 56%-kal nő, ruházati iparunké 63%-kal, bőriparunké 65%-kal, papír- és nyomdaiparunké 50%-kal, 

faiparunké 60%-kal emelkedik. 

Pamutszövetből 1949-ben 160 millió métert, 1954-ben 240 millió métert termelünk, gyapjúszövetből 25 millió 

méter helyett 40 millió métert, cipőből 6 millió pár helyett 9 millió párt. 

A kultúra eljuttatását a legszélesebb tömegekhez lehetővé teszi, hogy könyvnyomópapír termelésünk kétszeresére, 

rotációspapír-termelésünk pedig több mint másfélszeresére emelkedik. 

Öt év alatt – a többi közt – egymillió kerékpárt, 85 ezer motorkerékpárt, 120 ezer varrógépet, 500 ezer rádióvevő 

készüléket állítunk elő. 

Iparunk újjáalakításának és továbbfejlesztésének eredményeképpen gyökeresen megváltozik az egyes iparágak 

részesedése az ipar egész termelésében, megváltozik az egyes iparágak rangsora. 

A vas- és gépipar, amely 1938-ban az egész ipari termelésből 20%-kal részesedett, 1954-ben 34%-kal részese-

dik. 

A vegyipar, amely 1938-ban 9,.8%-kal részesedett, 1954-ben 14%-kal fog részesedni. 

A villamosenergia-termelés részesedése az egész ipari termelésből 3,7%-ról 4,5%-ra emelkedik. 

Az ötéves terv alatt új művek, üzemek, gyárak egész sora épül fel. Felépül új, legnagyobb kohászati bázisunk 

Mohácson. Felépül a borsodi iparvidéken az új nemesacélmű és az új vagonkerékgyár. Felépül az új híd- és 

vasszerkezeti gyár Csepelen. Új nagy villamosgép-gyárat, új mezőgazdaságigép-gyárat, 6 új nagy 

villamoserőművet építünk. A vas- és gépiparban összesen 20 üzemet építünk, 25 ezres munkáslétszámmal. 

Építünk új műtrágyagyárat, megépítjük a bükkszéki szódagyárat, 5 új fonó-szövőgyárat, 12 új konfekcióüzemet. 

Gyártani fogunk egész sor olyan iparcikket, amelyet eddig hazánkban nem gyártottak: arató-cséplőgépet, Die-

sel-traktort, traktoros vető- és kaszálógépet, traktoros kukoricaarató gépet, nagy vasúti darukat, földvájó-

építőipari és útépítő gépeket, új típusú szerszámgépeket, textilipari gépeket és egyéb munkagépeket. 

Rohamosan növekvő ipari termelésünk munkaerő-szükségletének biztosítására, valamint az állami gazdaság és a 

kulturális élet vezető helyeire kerülő munkások tízezreinek pótlására 300 ezer új ipari munkásra lesz szükség. 

Az új ötéves terv alatt ipart, gyárakat, üzemeket kapnak az elmaradott mezőgazdasági jellegű vidékek. Ipart kap 

a Tiszántúl, a Duna–Tisza köze, a Dunántúl iparban szegény megyéi. Iparosodó városokká lesznek Szeged, Deb-

recen, Hódmezővásárhely, Békéscsaba, Szolnok, Kecskemét, Kaposvár, Zalaegerszeg, Esztergom, Kalocsa, 

Eger, Veszprém, Szombathely és mások. 

A nagybudapesti ipari központ mellett két új, nagy nehézipari góc alakul: a borsodi és a pécs-mohácsi. Az ötéves 

terv megváltoztatja az egész ország társadalomgazdasági térképét. 

IV. Fejlett, korszerű közlekedést! 

Az ötéves terv végén közlekedésünk másfélszer nagyobb áruszállítást fog lebonyolítani, mint 1949-ben. Ezt bizto-

sítják a közlekedési beruházások, amelyek révén új vasútvonalak épülnek, a meglévőket korszerűsítjük és kiépít-

jük, mozdony- és kocsiállományunkat szaporítjuk, új utakat, hidakat építünk, a gépkocsiforgalmat és hajózásun-

kat kifejlesztjük. 

Megépítjük a bátaszék-mohácsi új vasútvonalat. Villamosítjuk a budapest-miskolci fővonalat, megépítjük az öt 

Duna-hidat: a bajait, a budapesti Árpád hidat (Sztálin-híd szerk.), a Boráros téri hidat, az újpesti összekötő 

hidat és a dunaföldvári hidat, továbbá négy Tisza-hidat. Betonutat építünk Budapesttől Mohácsig. 
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Építünk 2500 kilométer köves bekötőutat, 60 új távolsági autóbuszjáratot létesítünk. Számos vidéki város kap 

autóbusz-közlekedést. Budapest közlekedésének fejlesztésére egymagában 650 millió forintot fordítunk, öt év 

alatt hat és fél kilométer hosszúságban megépítjük az új budapesti földalatti villamosvasút első vonalát. 

Trolleybusz-közlekedést kap Budapest és Miskolc. 

Közlekedésünk teljesítőképessége 1954-ben 65%-kal fogja túlhaladni az 1938-as színvonalat. 

V. Felszámoljuk a falu elmaradottságát! 

Mezőgazdaságunk elmaradottságának felszámolására jelentékenyen emeljük növénytermelésünk és állattenyész-

tésünk hozamát. 

A növénytermelés hozama öt év alatt 27%-kal emelkedik. Ezt elérjük a termésátlagok növelésével, amely az ál-

lami gazdaságokban 80%, a termelőszövetkezetekben 35%, az egyéni parasztgazdaságokban 11% lesz. A búza 

termésátlaga országosan kat. holdanként 7 mázsáról 8,5 mázsára, a cukorrépáé 100 mázsáról 120 mázsára, a 

lucernáé 18 mázsáról 25 mázsára emelkedik. Az ötéves terv végén az egész növénytermelést nemesített vetőmag-

gal látjuk el. 

Szikes és savanyú talajok megjavítására jelentős összegeket fordítunk. 200 millió forintot ruházunk be gyümölcs-

, szőlő- és kertgazdaságunk megjavítására. Új kultúrákat honosítunk meg, így gyapotot, amelynek hozama textil-

iparunk gyapotszükségletének jelentős részét fogja fedezni. A talajerő pótlására és növelésére az agrokémia 

széleskörű alkalmazásával a műtrágya használatát megsokszorozzuk. Négyszeresére emeljük a szuperfoszfát, 

három és félszeresére a pétisó termelését. 

A századok óta vissza-visszatérő aszály átkos következményeinek leküzdésére új öntőzőművek létesítésével, a 

meglévők kifejlesztésével öt év alatt 200 ezer hold új öntözött területet nyerünk, ebből 125 holdat a Tiszántúlon, 

40 ezer holdat a Duna–Tisza közén. Erre a célra 620 millió forintot fektetünk be. Erdősítünk 240 ezer kat. hol-

dat, részben szikes és homokos talajon. Mintegy 280 millió forintot fordítunk árvíz- és belvízmentesítésre. 

A szarvasmarha-állomány az 1938. évi 1 millió 882 ezerrel szemben 1954-ben 2 millió 400 ezerre nő, ebből a 

tehénállomány 917 ezerről 1 millió 270 ezerre; a sertésállomány 5 millió 200 ezerről 6 millióra emelkedik, ba-

romfiállományunk megkétszereződik. Állatállományunk húszsír-, tej- és tojáshozama öt év alatt együttvéve 50%-

kal emelkedik. Az állatállomány hozamemelkedésének biztosítására a takarmánynövények vetésterületét 1 millió 

holdról 1 millió 400 ezer holdra növeljük. Állatállományunk takarmánybázisának fejlesztésére jelentősen növel-

jük az öntözött rétek területét is. Tenyészállatanyagunk feljavítására, főként behozatal útján, több mint 30 millió 

forintot fordítunk. Az állategészségügy színvonalának emelésére 100 millió forintot fektetünk be. 

A hozam növelésének egyik legdöntőbb eszköze a mezőgazdaságban a gépesítés, amely lehetővé teszi a talaj jobb 

megművelését (mélyszántás, istálló állattenyésztés stb.). Ezért a mezőgazdaság gépesítésére öt év alatt 3 milliár-

dot fektetünk be. Az ötéves terv végén az állam kezén 24 ezer új traktor lesz, 4000 új cséplőgép és 1400 új arató-

cséplőgép. Öt év alatt 260 ezer egyéb kisebb gépet adunk a mezőgazdaságnak, 1954-ben az ország szántóterü-

letének 60%-át, 6 millió holdat fognak traktorral megművelni. 

A gépesítés nemcsak a hozam emelkedésének, hanem a falu társadalmi átalakításának, az elaprózott kisgazda-

ságok rendszeréről a korszerű, magas jövedelmezőségű, művelt emberekhez méltó életmódot biztosító nagyüzemi 

gazdálkodás rendszerére való áttérésnek is egyik legfontosabb eszköze. A gépesítés megvalósítói, a szocializmus 

úttörői a mezőgazdaságban elsősorban a gépállomások. A gépállomás megkönnyíti a dolgozó parasztság mun-

káját, korszerű talajművelésre neveli, gyakorlatban mutatja be a gépi munka előnyét, megbarátkoztatja a nagy-

üzemi rendszerű munkaszervezettel, segítséget nyújt neki a tudomány eredményeinek felhasználására a mező-

gazdaságban. Felszabadulást jelent a dolgozó paraszt számára a kulák igauzsorája alól, és a gyakorlatban bizo-

nyítja a munkássággal való szövetségnek és a munkásosztály vezetésének hasznosságát. Az osztályellenség rá-

galmai ellenére a dolgozó parasztság egyre inkább fordul bizalommal és reménységgel a gépállomások felé. 

A gépállomások száma a jelenlegi 130-ról öt év alatt 500-ra emelkedik, traktoraik száma a jelenlegi 1300-ról 

több mint 20 ezerre nő. Az ötéves terv végén a gépállomásokon dolgozók száma 60 ezerre emelkedik és ebből 40 

ezer a dolgozó parasztokból kiképzett traktorvezető és más szakember. 
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Az állami gazdaságok szocialista nagyüzemek, amelyek mint mintagazdaságok és mint a mezőgazdaság tudomá-

nyos művelésének gócai, a jó gazdálkodás példájául szolgálnak, tenyészállattal, nemesített vetőmaggal segítik a 

dolgozó parasztságot, és egyben hozzájárulnak a nem őstermelő lakosság ellátásához szükséges állami élelmi-

szerkészletek biztosításához. 

Az állami gazdaságok öt év alatt jelentős gazdasági erővé fejlődnek. 1954-ben 2500 traktoruk lesz, övék lesz az 

ország egész állatállományának nyolc százaléka. Tehénállományuk öt év alatt hatszorosára, tenyészkoca-

állományuk 12-szeresére nő. 1954-ben az árugabona 12 százaléka lelsz birtokukban. A termésátlagok növekedé-

se az állami gazdaságokban jelentősen túlhaladja az országos növekedést, így búzában 1954-ben a 8,5 mázsát 

értünk el. 

Termelőszövetkezeteink a parasztság önkéntes egyesülései és a föld társas megművelésének kezdetei. Bizonysá-

got jelentenek amellett, hogy dolgozó parasztságunk kezdi felismerni a nagyüzemi gazdálkodás előnyeit. 

Emellett az általános földműves-szövetkezet is komoly iskolája a szétaprózott parasztság társulásának, fegyvere 

a falusi kizsákmányolók elleni harcnak, eszköze a dolgozó parasztság összekapcsolásának a munkásosztállyal. 

Ezért az ötéves terv folyamán mind az általános, mind a termelőszövetkezeteket hatalmas anyagi eszközökkel, 

hosszú és rövid lejáratú hitelekkel támogatjuk. 

A szövetkezeti termelés fejlesztésére és megerősítésére öt év alatt 1 milliárd 200 millió forintot ruházunk be. 

Ebből 160 milliót kis gépekre, 560 milliót gazdasági építkezésekre (istállók, silók, magtárak, raktárak, trágyate-

lepek céljaira), növénytermelésre 135 milliót, állattenyésztésre 60 milliót. 

Az ötéves terv folyamán a gépállomások, az állami gazdaságok, a szövetkezetek gyökeresen átalakítják a falu 

társadalmát. 

Az ötéves terv a falu kulturális felemelkedésének terve is. Öt év alatt 1 milliárd 200 millió forintot ruházunk be a 

parasztság kulturális szükségleteinek kielégítésére, nem számítva a falu részesedését az általános iskolarendszer 

előnyeiből és azokból az egyéb beruházásokból, amelyek egész népgazdaságunkat, tehát a várost és a falut egya-

ránt szolgálják. Az ötéves terv kertében villamosítunk 1500 községet 300 millió forint költséggel, s ezzel az or-

szág valamennyi községében kigyullad a kultúra lámpása. Az ötéves terv végén minden faluban villany, rádió és 

telefon lesz, s a parasztság ezzel is bekapcsolódik a nemzet kultúréletébe. 

Öt év alatt csaknem 160 millió forintot fordítunk mezőgazdasági szakoktatásra, falusi kultúrházak és népkönyv-

társak létesítésére. Dolgozó parasztokból több mint 40 ezer, a traktorvezetőkkel együtt 80 ezer mezőgazdasági 

szakembert képezünk ki, ebből 14 ezret mezőgazdasági akadémiákon, főiskolákon, egyetemeken. A mezőgazda-

ság vezetésének és szervezésének tudománya nem lesz többé a nagybirtokosok kasznárainak kiváltsága. 

Az ötéves terv folyamán tanyaközpontok százait létesítjük, 245 tanyaközponti vízvezetéket, kétezer új falusi kutat, 

400 egészségházat, 300 új községi fürdőt, 400 falusi sportpályát építünk. 

A falu a kultúra és az egészségvédelem terén sem lesz többé mostohagyerek. 

VI.  A jólét felé! 

Az ötéves terv megvalósításának eredményeképp a dolgozók életszínvonala az 1938-asnak másfélszeresét éri el. 

1949-hez képest pedig 35 százalékkal emelkedik. Ezt az emelkedést biztosítja a belföldi fogyasztás kielégítésére 

szolgáló jószágállomány 40 százalékos emelkedése öt év alatt. 

Az egy személyre jutó húsmennyiség az 1949. évi 25 kg-ról 1954-ben 34 kg-ra, a zsírfogyasztás személyenként és 

évenként 10 kg-ról 14,5 kg-ra, a tej és tejtermék fogyasztása (tejre átszámítva) 127 literről 200 literre, a cukor-

fogyasztás évi 17 kg-ról 22 kg-ra nő. Az egy személyre jutó pamutszövet 14 méterről 22,5 méterre, a gyapjúszö-

vet 1,3 méterről 2,6 méterre, a cipő 0,6 párról 1 párra emelkedik. Öt év alatt állami eszközökből 65 ezer új la-

kást építünk. 

A népi demokrácia nagy vívmánya, a fizetett szabadság révén fokozott mértékben szolgáljuk a dolgozók pihené-

sét és munkaképességének fenntartását. Az ötéves terv lehetővé teszi az évente üdülők számának növelését a 

jelenlegi 300 ezerről 500 ezerre. 
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Felszámoljuk a munkanélküliséget. A munkásosztályt nem fogja többé a munkanélküliség réme fenyegetni. Öt-

éves tervünk jelentős lépéssel visz közelebb népünk jólétéhez. 

VII. Legfőbb érték: az ember! 

A dolgozók – és különösen a munkásosztály – munkaképességének fokozását, egészségének, családjának védel-

mét szolgálják az ötéves terv szociálpolitikai és egészségügyi intézkedései, beruházásai. Öt év alatt egymilliárdot 

fordítunk szociálpolitikai és egészségvédelmi beruházásokra. Új kórházakat, szanatóriumokat építünk és megle-

vő egészségügyi intézményeinket kibővítjük. Kilencezerrel növeljük a kórházi ágyak számát, és ezzel tíz százalék-

kal túlhaladjuk az 1938-as színvonalat. A jelenleg tízezer lélekre eső 2,4 szülészeti ággyal szemben az ötéves terv 

végére 3,8 ágy jut. Az anya- és csecsemővédelmet kiépítjük: nyolc vidéki városban létesítünk anya- és csecsemő-

védő intézetet. Létesítünk 280 új üzemi orvosi rendelőt, és ezzel számuk 200-ról 480-ra emelkedik, 360 új napkö-

zi otthon és 250 új bölcsőde létesítésével további 20 ezer óvodás gyermek és 10 ezer csecsemő napközi ellátását 

biztosítjuk. Az ötéves terv valóra váltja azt az elvet, hogy a nép állama számára a legfőbb érték: az ember. 

VIII. Művelt, erős népet, szabad, független hazánkban! 

Az ötéves terv folyamán kulturális célokra két és fél milliárd forintot ruházunk be. Biztosítjuk, hogy minden tan-

köteles gyermek valóban elvégezze a teljes nyolcosztályos általános iskolát; megsokszorozzuk a munkás- és dol-

gozó paraszt származású tanulók számát a közép- és felsőiskolákon. Százezer új szakembert – gazdasági, állami, 

kulturális vezetőt – képezünk ki. 

Kétezer új általános iskolai tantervet építünk, és ezzel 10%-kal, 22 700-ra emeljük az általános iskola tantermei-

nek számát. A tanítás színvonalának emelését széles körű rendszabályokkal szolgáljuk. Négyezer általános iskola 

kap vegytani laboratóriumot és fizikai kísérleti felszerelést, háromezer iskola kap rádiót, ezer iskola műhelybe-

rendezést, ezer iskola tanulókonyhát. 

Az ipariskolákat kibővítjük, a nagyüzemi ipari tanulók számát 14 ezerről 44 ezerre emeljük fel. A nagyüzemek 

mellett új típusú ipari iskolákat, tanműhelyeket, valamint a vidékről felkerült ipari tanulók elhelyezésére ottho-

nokat létesítünk. A hároméves terv folyamán már megkezdett középiskolai reformot következetesen végrehajtjuk: 

új középiskolákat létesítünk, elsősorban az iparvidékeken: Diósgyőrön, Ózdon, Csepelen, Pécs-bányatelepen, 

Salgótarjánban, Mohácson, Dorogon, Budapesten: Angyalföldön és Óbudán. 

A népi kollégiumokban 38 ezer – főleg munkás- és paraszt származású – diák számára biztosítunk otthont, ellá-

tást, tanulási lehetőséget. 

Az ötéves terv alatt tízezer új pedagógust képezünk ki s négy új pedagógiai főiskolát létesítünk. Egyetemeinket 

végleg helyreállítjuk, felszerelésüket korszerűsítjük, számos új épülettel bővítjük és fejlesztjük őket. 

Tudományos kutatóintézeteink fejlesztésére és újak létesítésére öt év alatt 250 millió forintot fordítunk. Így a 

többi közt megépítjük az Új Központi Fizikai Intézetet, létrehozzuk a Szervetlen és Szerves Vegyészeti Intézetet, 

az Erdősítési Intézetet, a Közgazdaság-tudományi Intézetet stb. Új nehézipari műszaki egyetemet építünk, amely 

a meglévőkkel együtt évente 1600 mérnököt ad majd a magyar népgazdaságnak. 

A népi demokrácia messzemenően gondoskodik a magyar művészet felvirágzásáról. Az ötéves terv alatt felépül 

az új Nemzeti Színház, a magyar színjátszás és egyben az egész magyar kultúra egyik legfontosabb központja. Az 

ötéves terv megnöveli és olcsóbbá teszi a könyvkiadást, és ezzel újabb tömegekhez segíti eljuttatni a műveltséget. 

A tömegek kulturális nevelésének előmozdítására kifejlesztjük a magyar filmgyártást. 

Az ötéves terv lehetővé teszi, hogy a legszélesebb tömegek, különösen az ifjúság tömegei sportoljanak és felfris-

süljenek a testedzés legkülönbözőbb ágainak művelésével, megteremtve a tömegsportban a széles alapot az él-

sportolók kiválasztására, akik a nemzetközi sportvetélkedésben is megállják a helyüket és gyarapítják népi de-

mokráciánk tekintélyét. 

Befejezzük és 70 ezer néző befogadására építjük ki a budapesti Népstadiont, 30 millió forint költséggel. A sport-

célokra fordított jelenlegi évi 120 millió forint az ötéves terv folyamán 240 millióra emelkedik, nem számítva a 

beruházásokat. Az ötéves terv teljesítményei a testnevelés és a kultúra terén hozzájárulnak a cél megvalósításá-

hoz: művelt, erős népet – szabad, független hazában! Az ötéves terv megvalósításához elengedhetetlenül szüksé-

ges, hogy: 



Rónaföldi Zoltán  A „borsodi kooperáció” és Kazincbarcika építése 36 

1. szigorúan takarékoskodjunk, szálljunk szembe minden pazarlással, összpontosítsuk az állam eszközeit a döntő 

feladatok végrehajtására; 

2. a legszélesebb dolgozó néptömegek, munkások, parasztok, értelmiségiek, kisemberek áldozatkészen, öntudato-

san, fegyelmezetten dolgozzanak a terv megvalósításán; 

3. fejlesszük és erősítsük államunk munkás–paraszt jellegét, köztársaságunkat a szó teljes értelmében népköztár-

sasággá építsük ki; 

4. a nemzet minden hazafias és alkotó ereje a Függetlenségi Népfrontban egyesüljön; a munkásság és a dolgozó 

parasztság szövetsége megbonthatatlan legyen a közös, országépítő munkában, a reakció, a kizsákmányoló ele-

mek, az imperialista ügynökök ellen; legyen szilárd a munkásosztály és pártja, a kommunisták, a Magyar Dolgo-

zók Pártja vezetése; 

5. megvédjük a békét, elmélyítjük a baráti együttműködést az imperialistaellenes béketábor vezetőjével, a szocia-

lista Szovjetunióval és a népi demokráciákkal. Az ötéves terv: a népi demokrácia útja a jómódú, erős, művelt 

szocialista Magyarországhoz!”
68

 

 

Látható, hogy az idézett szövegben „borsod” egyelőre két említést kap, „új nemesacélmű és 

az új vagonkerékgyár”, valamint „a nagybudapesti ipari központ mellett két új, nagy nehéz-

ipari góc alakul: a borsodi és a pécs-mohácsi”.
69

 Az „építünk műtrágyagyárat” itt még nincs 

meghatározva, hogy hol. 

Az első ötéves tervet tehát 1949-ben fogadták el,
70

 majd – jóllehet eredeti formájában 

is igen feszített volt – 1951-ben még megemelték a teljesítendő mutatókat.
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„Törvényjavaslat 

az ötéves tervről szóló 1949. évi 

XXV. törvény módosításáról. 

(Előzetes tárgyalás és jelentéstétel céljából kiadatott az országgyűlés  

gazdasági és pénzügyi bizottságának.) 
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 Balogh Sándor–Izsák Lajos–Mészáros Károly: Magyar történeti szöveggyűjtemény I. 1944–1953. Budapest, 

1976, Tankönyvkiadó, 203–213. o. 
69

 Látható, hogy az első kohászati verzió az nem Dunapentele (később Sztálinváros, majd Dunaújváros), hanem 

Mohács! A Dunán szállított szovjet vasérc és a pécsi liász szén - koksz is rövidebb szállítási úton ért volna ide. A 

jugoszlávokkal való ellenségeskedés miatt aztán északabbra helyezték a kohászati üzemet. Így került 

Dunapentelére.   Bár ennek ellenére 1955. április 30-ról május 1-jére virradó éjszaka légi határsértés történt! 

Jugoszlávia felől egy repülőgép egész Sztálinvárosig (!) behatolt a Duna mentén, majd – anélkül, hogy a légvé-

delem bármit is tett volna – ugyanott kirepült az ország területéről. Az eseteket szigorú felelősségre vonás követ-

te. A honvédelmi miniszter felelőssé tette az 55. honi légvédelmi tüzérhadosztály, az Országos Légvédelmi Pa-

rancsnokság vezetőit, valamint a fenti szervek politikai apparátusát, továbbá a készültségi szolgálatok ellátóit. 

Az ország légvédelmének helyzetét legjobban az MDP Politikai Bizottságának megállapításai jellemzik. A figye-

lő- és jelzőrendszer a jelenleg meglévő technikai eszközeivel nem képes a légi célokat időben felderíteni, nem 

tud összefüggő adatokat biztosítani a légvédelmi tüzér- és vadászrepülő csapatoknak. Az 55. honi légvédelmi 

tüzérhadosztály sem felderítő, sem tűzvezető lokátorokkal akkor nem rendelkezett! Ezt megelőzően is voltak légi 

határsértések, de ezt a rendkívüli eseményt koncepciós jelleggel bűnbakkeresésre, megfélemlítésre és az átszer-

vezés gyorsítására használta fel a vezetés. Erre azért volt szükség mivel az átszervezés sok tiszt egzisztenciáját 

hátrányosan érintette. A vizsgálat és a koncepciós jellegű per nem vizsgálta, hogy a vizuális figyelőkből felállí-

tott jelző és riasztó rendszer már teljesen alkalmatlan volt az elvárások teljesítésére! 
70

 1949. évi XXV. törvény a Magyar Népköztársaság első ötéves népgazdasági tervéről, az 1950. január 1-től az 

1954. december 31-ig terjedő időszakra. 
71

 1951. évi II. törvény az ötéves tervről szóló 1949. évi XXV. törvény módosításáról 
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Az ötéves terv első évében, 1950-ben, népgazdaságunk, különösen iparunk gyorsabb ütemben, nagyobb 

mértékben fejlődött, mint amilyen fejlődést az ötéves népgazdasági tervről szóló 1949. évi XXV. törvény értelmé-

ben kellett volna elérni. A népgazdaság gyorsabb ütemű, nagyobb mértékű fejlődését a Magyar Dolgozók Párt-

jának és a Magyar Népköztársaság Minisztertanácsának helyes vezetése, a rejtett tartalékok fokozottabb feltárá-

sa, a szocialista munkaverseny, az újító- és sztahanov-mozgalom kibontakozása, munkásosztályunk, dolgozó 

népünk odaadó munkája, a szovjet szocialista termelési tapasztalatok és munkamódszerek mind szélesebbkörű 

alkalmazása s a Szovjetunió állandó segítsége tette lehetővé.  

Az ötéves tervidőszak első évében a magyar népgazdaság fejlesztése terén elért sikerek s a népgazda-

ságban feltárt újabb tartalékok bebizonyították, hogy dolgozó népünk sokkal nagyobb feladatokat képes megva-

lósítani, mint amilyeneket az ötéves népgazdasági tervről szóló 1949. évi XXV. törvény az 1950—54. évekre 

előír. De az ötéves tervidőszak első évének tapasztalatai azt is mutatják, hogy országunk, népünk szükségletei 

nagyobbak, mint amilyen szükségletekkel az ötéves tervről szóló törvény számol. Az ötéves terv első évének ta-

pasztalata arra figyelmeztet, hogy az ipari alapanyagok termelésének a növekedése szocialista iparunk jelentő-

sen meggyorsult fejlődésével nem tart lépést, s hogy a mezőgazdaság fejlődésének üteme a szocialista nagyipar 

igen gyors fejlődéséhez képest elmarad.  

Mindezekre tekintettel az Országgyűlés elhatározza az 1949. évi XXV. törvény módosítását. A módosí-

tott ötéves terv megvalósítása útján biztosítani kell az ország iparosításának meggyorsítását, a mezőgazdaság 

elmaradásának felszámolását, a nép életszínvonalának az 1949. évi XXV. törvényben előírtnál nagyobb mértékű 

emelkedését. Meg kell gyorsítani elsősorban a széntermelés, a vas- és acélipar, a gépgyártás, az alumínium- és a 

vegyipar, valamint a villamosenergiatermelés fejlesztését. A termelőeszközöket előállító iparágak fokozott fej-

lesztése révén biztosítani kell a fogyasztási javakat előállító iparágak termelésének az eredeti ötéves tervben 

előírtnál lényegesen gyorsabb növekedését is. Az 1949. évi XXV. törvényben előírt mértékhez képest fokozni kell 

a mezőgazdaság gépesítését, többszörösére kell növelni az öntözött területet, több műtrágyát, nemesített vetőma-

got kell juttatni a mezőgazdaságnak, nagyobb összegeket kell biztosítani mezőgazdasági építkezésekre. Mindezek 

segítségével is elő kell mozdítani a mezőgazdaság szocialista átalakítását, tovább kell növelni a mezőgazdaság 

terméshozamát s ily módon meg kell javítani a lakosság ellátását mezőgazdasági termékekkel s a fogyasztási 

javakat termelő könnyűipar ellátottságát mezőgazdasági eredetű nyersanyagokkal.  

A módosított ötéves terv megvalósítása útján biztosítani kell az ország rohamosan növekvő szükségleteit 

a legkülönfélébb szakemberekben, fokozni kell a tudományos kutatást, meg kell gyorsítani népünk kulturális 

felemelkedését.  

A megnagyobbodott feladatok megvalósítására lényegesen fel kell emelni az ötéves tervről szóló tör-

vényben megállapított beruházások összegét. Több gyárat, utat, vasutat, több iskolát, kultúrotthont, bölcsődét, 

több sportpályát és több lakást kell építeni. Az ötéves tervtörvényben meghatározott körön túl további városokat 

és községeket kell iparosítani.  

A módosított ötéves terv segítségével Magyarországot a vas és az acél országává, a gépek országává, 

fejlett ipari országgá alakítjuk.  

A módosított ötéves terv megvalósításával népünk jobbmódúvá és boldogabbá, hazánk virágzó szocia-

lista országgá válik.  

A módosított ötéves terv a béke építésének és megszilárdításának a terve, mert erősíti népünk egységét a 

közös nagy cél érdekében, mert népünk milliós tömegeit összekovácsolja a hazánk gyorsabb felemelkedéséért 

vívott küzdelemben, mert a felemelt ötéves terv sikeres megvalósítása a haza minden hű fiának saját érdeke és 

egyben a nemzet ügye.  

A magyar népnek szilárd alapja van ahhoz, hogy a felemelt ötéves terv feladatait sikerrel teljesítse.  

A Magyar Népköztársaság Országgyűlése, felkarolva a Magyar Dolgozók Pártja II. Kongresszusának 

kezdeményezését, az 1949. évi XXV. törvényt az alábbiak szerint módosítja:  

I. Fejezet. 

Az ötéves terv fő feladatainak biztosítása. 
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1. §. Az ötéves terv alapvető feladatainak megvalósítása érdekében öt év alatt az eredetileg előirányzott 

50.9 milliárd forint helyett 85 milliárd forintot kell beruházni a népgazdaságba.  

2. §. (1) A beruházásokra előirányzott teljes összegből a gyáriparba 41 milliárd forintot (a nehéziparba 

37.5 milliárd forintot, a könnyűiparba és az élelmezési iparba 3.5 milliárd forintot), az építőiparba 3 milliárd 

forintot, a mezőgazdaságba 11 milliárd forintot, a közlekedés fejlesztésére 10 milliárd forintot, lakásépítésre, 

község- és városfejlesztésre, egészségügyi, szociális, kulturális és egyéb beruházásokra 14 milliárd forintot, a 

kereskedelem fejlesztésére 1 milliárd forintot kell fordítani.  

(2) Az ötéves terv végrehajtása során jelentkező, előre nem látható beruházásokra 5 milliárd forintot 

kell tartalékolni.  

3. §. (1) A népgazdaság fejlesztésének eredményeként a gyáripar termelésének 1954-ben el kell érnie az 

1949. évi gyáripari termelés 310 %-át, az eredeti ötéves tervben előirányzott 186.4 %-kal szemben. Ezen belül a 

nehézipar termelésének értéke az 1949. évi termelés értékének 380 %-át, a könnyűiparé 245 %-át éri el. 

(2) A mezőgazdasági termelés értékének 1954. évben el kell érnie az 1949. évi termelés 154 %-át, az 

eredeti ötéves tervben előírt 142.2 %-kal szemben.  

4. §. (1) A munka termelékenységét a gyáriparban 1949. évi szintről 1954-re az eredeti ötéves tervben 

előirányzott 50 % helyett 92 %-kal kell emelni.  

(2) Ugyanezen idő alatt a gyáripari termelés önköltségét 25 %-kal kell csökkenteni.  

5. §. Az életszínvonalnak az ötéves tervidőszak alatt – az 1949. évihez képest – az eredeti ötéves tervben 

előirányzott 35 % helyett átlagban 50 %-kal kell emelkednie, s így 1954ben a második világháború előtti átlagos 

életszínvonalnak mintegy kétszeresét kell elérnie.  

6. §. A gyáriparban és az építőiparban az ötéves tervidőszak folyamán az eredetileg előirányzott 

480.000 helyett 650.000 új munkaerőt kell munkábaállítani, köztük mintegy 45.000 műszaki munkaerőt. Az öt-

éves terv munkaerőszükségletét elsősorban a mezőgazdaság gépesítése révén felszabaduló dolgozók, az ifjúság 

és a nők soraiból kell biztosítani.  

7. §. A nemzeti jövedelem értékének 1954-ben el kell érnie az 1949. évi nemzeti jövedelem 230 %-át, az 

eredeti ötéves tervben előirányzott 163 %-kal szemben. A nemzeti jövedelemben az ipar részesedése az építő-

iparral együtt, az 1949. évi 51.1 %-ról 1954-ben – az eredeti ötéves tervben előirányzott 58.7 % helyett – 64 %-

ra emelkedik.  

II. Fejezet. 

A termelés és a beruházások terve. 

A) Ipar. 

8. §. (1) A bányászati termelés értékének 1954-ben, az eredeti ötéves tervben előirányzott 55.2 % he-

lyett, 142 %-kal kell meghaladnia az 1949. évi termelés értékét.  

(2) A széntermelésnek 1954-ben nemcsak az évi fűtőanyagszükségletet kell fedeznie, hanem a népgazda-

ság részére jelentős tartalékot is kell biztosítania. Ezért a termelést az 1949. évi 11.5 millió tonnáról 1954-ben, 

az eredetileg előirányzott 18.5 millió tonna helyett, 27.5 millió tonnára kell növelni.  

(3) A bányászat termelésének növekedését az eredetileg előirányzott 2 milliárd 465 millió forint beruhá-

zása helyett 4 milliárd 800 millió forint beruházással kell biztosítani.  

9. §. (1) A kohászati ipar termelésének az ötéves terv időszakában az eredetileg előirányzott 95 %-os 

növekedés helyett 162 %-os emelkedést kell elérnie.  

(2) A Dunai Vasmű üzembehelyezése, a diósgyőri kohászati üzem újjáalakítása és egyéb rendszabályok 

révén vaskohászatunknak 1954-ben a magyar népgazdaság ellátását hazai termelésű vassal teljes egészében 

biztosítania kell.  
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(3) Az acélnyersvas termelésének az 1949. évi 398.000 tonnáról 1954-re 1,280.000 tonnára, az acélter-

melésnek pedig 860.000 tonnáról 2,200.000 tonnára kell emelkednie.  

(4) A kohászati termelés emelésére az eredetileg előirányzott 3 milliárd 998 millió forint helyett 7 milli-

árd 130 millió forintot kell beruházni.  

10. §. (1) A gépgyártás gyors fejlődésének elsősorban biztosítania kell az alapanyag termelő ipar, az 

építőipar és a mezőgazdaság nagymértékű gépesítését, valamint az export célokra szolgáló gépek gyártásának 

jelentős növelését. A gépipar termelésének öt év alatt az eredetileg előirányzott 125 % helyett 390 %-kal kell 

emelkednie.  

(2) A gépipar fejlesztésére a tervidőszakban az eredetileg előirányzott 5 milliárd 150 millió forint he-

lyett 7 milliárd forint összegű beruházást kell fordítani. Ebből a nehézgépipar termelésének emelésére, az erede-

tileg előirányzott 4 milliárd 214 millió forint helyett, 4 milliárd 480 millió forintot kell beruházni. 

11. §. (i) A népgazdaság és a lakosság szükségleteinek kielégítésére az 1949. évi 2.200 millió KWó 

villamosenergia termelést 1954-re, az eredetileg előirányzott 4.270 millió KWó helyett, 6.050 millió KWó-ra kell 

felemelni.  

(2) Ennek érdekében az erőművek teljesítőképességét 584.000 kilowattal kell növelni, az eredetileg elő-

irányzott 3 milliárd 285 millió forint értékű beruházás helyett 5 milliárd 470 millió forint értéket kell beruházni.  

12. §. (1) Az építőanyagipar termelésének öt év alatt az eredetileg előirányzott 114.5 % helyett 306 %-

kal kell emelkednie.  

(2) A tervben előirányzott hatalmas építkezések biztosítására 1954-ben 1.420 millió darab téglát és 

2,100.000 tonna cementet kell termelni.  

(2) A termelési előirányzat teljesítésének biztosítására az építőanyagiparban az eredetileg előirányzott 

618 millió helyett 2 milliárd 716 millió forintot kell beruházni.  

13. §. (1) A vegyipar termelését – az ötéves terv idején – az eredetileg előirányzott 138 % helyett 273 

%-kal kell növelni.  

(2) A termelés emelésére az iparban az eredetileg előirányzott 1 milliárd 934 millió forint helyett 4 mil-

liárd 80 millió forint értékű beruházást kell végrehajtani.  

14. §. (1) A textilipar termelését öt év alatt az eredetileg előirányzott 52 % helyett 92 %-kal kell emelni.  

(2) Az 1954. évben az 1949. évi termelési eredményekhez képest 97 millió négyzetméterrel több pamut-

szövetet, 14 millió négyzetméterrel több gyapjúszövetet és 2.450 tonnával több kötöttárut kell előállítani.  

15. §. (1) A dolgozók igényeinek fokozott mérvű kielégítése érdekében a ruházati ipart nagyiparrá kell 

fejleszteni és biztosítani kell, hogy a ruházati nagyipar termelése a tervidőszak alatt az eredetileg előirányzott 

250 % helyett 750 %-kal növekedjék.  

(2) A ruházati ipar termelési előirányzatának teljesítését az eredetileg előirányzott 119 millió forint ér-

tékű beruházás helyett 262 millió forint értékű beruházással kell elősegíteni.  

16. §. (1) A faipar termelésének öt év alatt az eredetileg előirányzott 78.4 % helyett 220 %-kal kell 

emelkednie.  

(2) A termelés növekedésének előmozdítására a faiparban az eredetileg előirányzott 78 millió forint he-

lyett 103 millió forintot kell beruházni.  

17. §. (1) A papír- és nyomdaipar termelését az ötéves terv idején az eredetileg előirányzott 56 % he-

lyett 116 %-kal kell növelni.  

(2) A termelés emelése érdekében a papír- és nyomdaiparban az eredetileg előirányzott 165.2 millió fo-

rint helyett 287 millió forintot kell a tervidőszakban beruházni.  
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18. §. A kis vállalatok összevonása és szakosítása révén az élelmezési iparnak át kell alakulnia gépesí-

tett nagyiparrá. Az élelmezési ipar termelésének öt év alatt az eredetileg előirányzott 70.1 % helyett 157 %-kal 

kell emelkednie.  

19. §. A városi és községi helyi ipari vállalatok termelését az 1949. évi 441 millióról 1954-re 2 milliárd 

885 millióra, a kisipari termelőszövetkezetek termelését pedig az 1949. évi 494 millióról 2 milliárd 320 millióra 

kell emelni.  

20. §. (1) Az építőiparnak a tervidőszak alatt az eredetileg előirányzott 21.3 milliárd helyett 45 milliárd 

forint értékű építkezést kell végrehajtania. Az építőipar termelési értékét ezzel öt év alatt az eredetileg előirány-

zott 131 % helyett 338 %-kal kell növelni.  

(2) Az előirányzott termelési értékből a magasépítőiparnak 31.3 milliárd, a mélyépítőiparnak pedig 13.7 

milliárd forint értékű építkezést kell végrehajtania.  

(s) Az építőiparra váró nagy feladatok megoldása érdekében meg kell gyorsítani az építőiparnak nagy-

iparrá átalakítását, az építkezés nagyfokú gépesítése, gyorsított építkezési módszerek széleskörű alkalmazása, 

előregyártott épületelemek felhasználása útján. Mindezek segítségével el kell érni az építőipar önköltségének 

jelentős csökkentését.  

(4) A termelési előirányzat teljesítését az építőiparban az eredetileg előirányzott 864 millió forint he-

lyett 3 milliárd 23 millió forint értékű beruházással kell elősegíteni. Az építőipar összes beruházásaiból a gépesí-

tési terv megvalósítására 2 milliárd 243 millió forintot kell fordítani.  

21. §. (1) Az ötéves terv idején, az eredetileg előirányzott 263 új ipari üzem helyett, 341 új ipari üzemet 

kell létesíteni, mégpedig 267 nehézipari, 29 könnyűipari, 2 építőipari és 43 élelmezési ipari üzemet. Az ötéves 

terv folyamán üzembe kell helyezni a Dunai Vasművet, az Inotai Alumínium-kombinátot, két nagy vegyipari 

kombinátot, két új villamosmotor-gyárat, új kazángyárat, új transzformátor-gyárat, új golyóscsapágy-gyárat, 

több erőművet, a Váci Cementgyárat, a Kaposvári Fonodát és több gyapotfeldolgozó üzemet, új szalmacellulóze-

gyárat, több tejüzemet, hűtőházat és egyéb nagylétesítményeket.  

(2) A tervidőszakban az erőket fokozottan a nagyméretű, országos jelentőségű beruházások lehető leg-

rövidebb idő alatt való megvalósítására kell összpontosítani.  

(3) Iparunk újjáalakításának és tovább fejlesztésének eredményeképpen el kell érni, hogy a nehézipar 

termelésének részesedése az egész gyáripari termelésben az 1949. évi 49,1%-ról 1954-re 59 %-ra emelkedjék. A 

gépipari termelés részesedésének az egész gyáripari termelésből 20,7 %-ról 35 %-ra kell növekednie.  

(4) A végrehajtott beruházások eredményeképpen az eredeti ötéves tervben iparosítandó városokként 

megjelölt helységek – Szeged, Debrecen, Hódmezővásárhely, Békéscsaba, Makó, Szolnok, Kecskemét, Kaposvár, 

Zalaegerszeg, Esztergom, Kalocsa, Eger, Székesfehérvár, Szombathely, Veszprém, Nyíregyháza, Gyöngyös, 

Szekszárd – mellett ipari jellegű városokká kell fejleszteni Balassagyarmatot, Ceglédet, Dunapentelét, Gödöllőt, 

Hajdúszoboszlót, Jászberényt, Karcagot, Kazincbarcikát, Kiskunfélegyházát, Mezőtúrt, Mezőkövesdet, Oroshá-

zát, Szentest, Vácot és Várpalotát.  

22. §. (1) Az iparban a munka termelékenységének 92 %-os növelésére vonatkozó előirányzat végrehaj-

tását a munkaverseny- és sztahanov-mozgalom továbbfejlesztésével, a munkások szakképzettségének emelésével, 

a nagy munkaigényű termelési folyamatok jelentős gépesítésével, a korszerű gyártási módszerek alkalmazásával 

és a munkaszervezés megjavításával kell biztosítani.  

(2) Az ipari termékekre vonatkozó 25 %-os önköltségcsökkentési terv teljesítése céljából meg kell való-

sítani a fokozott anyagtakarékosságot, a termelőberendezések jobb kihasználását, az ipari vállalatok költségei-

nek állandó csökkentését és biztosítani kell, hogy a munka termelékenységének növekedése felülmúlja az átlag 

munkabérek növekedését.  

B) Mezőgazdaság. 

23. §. (1) Meg kell gyorsítani a mezőgazdaság elmaradottságának felszámolását. Ennek érdekében fo-

kozott segítséget kell nyújtani az állami gazdaságoknak és a dolgozó parasztok önkéntes társulásán alapuló 

mezőgazdasági termelőszövetkezeteknek és termelőszövetkezeti csoportoknak. Az eredeti ötéves tervben elő-
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irányzottnál gyorsabb ütemben kell a mezőgazdasági gépállomásokat nagyteljesítményű gépekkel ellátni, a me-

zőgazdaság fejlesztését célzó beruházásokat az eredeti ötéves terv előirányzatához képest 37.5 %-kal kell növelni 

és ebből lényegesen emelni kell a mezőgazdasági munka gépesítésének fokát.  

(2) Fokozni kell a talajerő pótlását – elsősorban a műtrágya és természetes trágya használásának növe-

lésével –, széles körben alkalmazni kell a fejlett agrotechnikai módszereket, hazánkban eddig nem termelt, új 

ipari növények termelését kell kikísérletezni és meghonosítani, legalább 500 községben be kell vezetni a Szovjet-

unióban bevált füvesvetésforgó rendszerét.  

(3) Emelni kell a mezőgazdaság, elsősorban az állattenyésztés fejlesztéséhez szükséges épületek számát, 

fel kell javítani a tenyészállatállományt és ki kell szélesíteni a takarmánynövények vetésterületét.  

(4) Folyó- és állóvizek szabályozásával, az öntözéses gazdálkodás nagymértékű kiterjesztésével, szikes 

területek megjavításával, erdősávok létesítésével és egyéb intézkedésekkel, a terv időszakában, elő kell készíteni, 

szem előtt tartva a Szovjetunió példáját, a természet átalakításának nagy művét.  

(5) Az állami mezőgazdasági üzemeket, az ötéves terv időszakában, mintaüzemekké kell fejleszteni. Biz-

tosítani kell, hogy az állami gazdaságok és hizlaldák magas árutermelésükkel nagymértékben hozzájáruljanak a 

nem őstermelő lakosságnak hússal, zsírral, vajjal, tejjel, főzelékkel, gyümölccsel és liszttel való ellátásához. Az 

állami gazdaságoknak kell főként ellátniok a mezőgazdaságot nemesített vetőmaggal s egyben a tudományos 

kutatás és kísérletezés alapjául kell szolgálniok.  

24. §. (1) A gépállomások és az állami gazdaságok korszerű mezőgazdasági gépekkel való ellátásával el 

kell érni, hogy 1954-ben országunk szántóföldi területén a mélyszántás 90 %-át, a tarlóhántás 83 %-át, az ara-

tás 50 %-át, a burgonyakiszedés 50 %-át, a cukorrépa kiszedés 43 %-át, a kapálás 30 %-át géppel végezzék.  

(2) Az ötéves terv időszakában 26.100 traktort kell a gépállomások és az állami gazdaságok rendelkezé-

sére bocsátani. Ezzel a mezőgazdaságban dolgozó állami traktorok teljesítőképességét, vonóhorog LE-ben kife-

jezve, az 1949. évi 69.271 LE-ről 1954. év végére 334.637 LE-re kell növelni. A traktorok számának növelése 

mellett adni kell a gépállomásoknak és állami gazdaságoknak 17.320 új traktorekét, 11.300 traktortárcsát, 6.800 

kultivátort, 5.300 traktoros vetőgépet, 860 burgonyaültetőgépet, 1.820 szelektort, 9.060 kévekötő aratógépet és 

2.600 arató-cséplőgépet.  

25. §. A termőföld talajerejének pótlására az 1. kat. holdra jutó műtrágyám ennyiséget az állami gazda-

ságokban az 1949. évi 101.5 kg-ról 1954-re 156 kg-ra, országos átlagban pedig 12 kg-ról az eredetileg tervezett 

54 kg helyett 73 kg-ra kell emelni.  

26. §. A tervidőszakban az öntözött területet, az eredetileg előirányzott 118.000 kat. hold helyett, 

324.000 kat. holddal kell növelni.  

27. §. A gépesítés, a fokozott talajerőpótlás, a növénynemesítés, az öntözés és egyéb rendszabályok 

eredményeképpen el kell érni, hogy a búza kat. holdankinti termésátlaga az állami gazdaságokban az 1949. évi 

9.1 q-ról 1954-re 12.5 q-ra, országos átlagban 7.5 q-ról 9.7 q-ra, a kukoricáé az állami gazdaságokban 12.6 q-

ról 17 q-ra, országos átlagban 8.5 q-ról 13.5 q-ra, a burgonyáé az állami gazdaságokban 42.5 q-ról 74 q-ra, 

országos átlagban 38.1 q-ról 59 q-ra, a cukorrépáé az állami gazdaságokban 82 q-ról 150 q-ra, országos átlag-

ban 66.7 q-ról 132 q-ra, a lucernaszénáé pedig az állami gazdaságokban 23 q-ról 29 q-ra, országos átlagban 

21.3 q-ról 26.5 q-ra emelkedjék.  

28. §. (1) A tervidőszakban számos új, Magyarországon eddig nem termelt növény termelését kell kikí-

sérletezni és meghonosítani.  

(2) A textilipari nyersanyagszükséglet mind nagyobb mértékben hazai nyersanyagokból való kielégítése 

érdekében a gyapot vetésterületét az 1949. évi 600 kat. holdról 1954-re az eredetileg előirányzott 100.000 kat. 

hold helyett 200.000 kat. holdra kell emelni. (3) Be kell vezetni a hamvas gumipitypang, a textilipari nyersanya-

got biztosító kenaf, valamint az olaj- és édesipari nyersanyagot jelentő földi mogyoró termelését.  

29. §. (1) Biztosítani kell az állattenyésztés hozamának növelését és minőségi fejlesztését. A számosál-

lat-sűrűségét 100 kat. hold szántóra számítva az állami gazdaságoknál az 1949. évi 14-4 db-ról 1954-re 44 db-

ra, a termelőszövetkezeteknél pedig az 1949. évi 10-2 db-ról 35 db-ra kell növelni.  
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(2) Az állatállományt úgy kell fejleszteni, hogy a szarvasmarhaállomány az 1949. évi 2 millióról 1954-

re 2,4 millióra, a sertésállomány 5,2 millióról 6 millióra, a juhállomány 950.000-ről 2 millióra, a baromfi törzs-

állomány pedig 17, 5 millióról 25 millióra emelkedjék.  

(3) A tej hozamot tehenenkint az állami gazdaságokban az 1949. évi 1.900 literről 1954-re 3.500 literre, 

országos átlagban az eredetileg előirányzott 20 % helyett az ötéves tervidőszak alatt 31 %-kal kell fokozni. A 

juhonkinti átlagos gyapjúhozam emelésével és a juhállomány megnövekedésével az 1949. évi 3 millió kg-os 

gyapjútermést 1954-re 7 millió kg-ra kell emelni.  

(4) Az állattenyésztés fejlesztéséhez szükséges takarmányszükséglet biztosítására a szálastakarmányok 

vetésterületét az 1949. évi 922.000 kat. holdról 1954-re 1,300.000 kat. holdra kell növelni.  

30. §. (1) Az ötéves terv folyamán a népgazdaság fokozott faanyagszükségletének nagymértékű kielégí-

tése mellett jóvá kell tenni a tőkés rablógazdálkodás mulasztásait és be kell fejezni az erdőgazdaság szocialista 

átszervezését.  

(2) 570.000 hold területen erdősíteni kell, ideértve a felújítatlan vágásterületek és az évi vágásterületek 

újraerdősítését is. Új erdőt az eredeti ötéves tervben előirányzott 50.000 kat. hold helyett 80.000 kat. holdon kell 

telepíteni. A facsemeteszükséglet biztosítására a facsemete-kertek területét 2.600 kat. holdról 6.600 kat. holdra 

kell növelni.  

31. §. A tervidőszakban a mezőgazdaság területén beruházandó 11 milliárd forintból a növénytermelés-

re 2 milliárdot, az erdőgazdaságra 1 milliárd 500 milliót, az állattenyésztés céljaira 4 milliárdot, gépesítésre 

pedig 3 milliárd 500 milliót kell fordítani.  

C) Közlekedés 

32. §. (1) Az ipari és mezőgazdasági termelési előirányzatok felemelésének megfelelően fel kell emelni 

az áruszállításra vonatkozó előirányzatokat is. Ehhez képest az 1949. évi szállításhoz viszonyítva az 1954. évre 

eredetileg előirányzott 60 % helyett 133 %-kal több áru szállítását kell biztosítani.  

(2) 1954-ben a vasútnak az eredetileg előirányzott 5 milliárd 880 millió árutonna km helyett 9 milliárd 

224 millió árutonna km-t, a folyami hajózásnak az eredetileg előirányzott 750 millió árutonna km helyett 841 

millió árutonna km-t, a tehergépkocsi közlekedésnek az eredetileg előirányzott 170 millió árutonna km helyett 

215 millió árutonna km-t kell teljesítenie.  

(3) Növelni kell a személyszállításra szolgáló eszközök teljesítőképességét olymódon, hogy 1954-ben a 

vasút az eredetileg előirányzott 163 millió helyett 248 millió utas szállítását biztosítsa. A folyami hajózásnak az 

előirányzott 2 millió helyett 3 millió, a távolsági autóbuszközlekedésnek az előirányzott 16 millió helyett 54 mil-

lió utas szállítását kell biztosítania.  

(4) A víziközlekedés beruházásaira a tervidőszakban 382 millió forintot kell fordítani.  

(5) A közúti hálózat fejlesztése érdekében új beton- és aszfaltutak építésével, valamint a meglévő 

makadámutak bitumennel való befedésével, burkolt útjaink hosszát 57 %-kal kell növelni. Az új utak építésén 

kívül 1.000 km főközlekedési keskeny makadámutat kell korszerűsíteni. A közúti közlekedés beruházásaira össze-

sen 1.501 millió forintot kell fordítani.  

(6) A városi közlekedés megjavítása céljából 2 milliárd 200 millió forint összegű beruházást kell megva-

lósítani. Az ötéves terv időszakában meg kell építeni a budapesti földalatti gyorsvasút első szakaszát olymódon, 

hogy annak a Sportstadion–Sztálin-tér közötti része 1954-ben már üzembehelyezhető legyen.  

(7) A gépkocsi közlekedés, fejlesztésére 2 milliárd 935 millió forintot kell fordítani. Ezen belül 375 mil-

lió forintért 1.500 új autóbuszt és trollibuszt kell beszerezni.  

(8) Ki kell fejleszteni a távbeszélő kábelhálózatot és a távbeszélő központok állomás-

befogadóképességét 57 %-kal kell növelni.  

(9) A rádiózás fejlesztésére a műsorszóró rádióadók teljesítményét 5 év alatt 387 KW-val kell emelni és 

meg kell indítani a távolbalátó-adást. A rádióelőfizetők számát 1,320.000-re kell emelni.  
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III. Fejezet. 

A dolgozó nép anyagi és kulturális életszínvonalának emelése. 

33. §. (1) Biztosítani kell, hogy az ötéves terv időszakában a lakosság fogyasztása ipari-közszükségleti 

és élelmicikkekben az ötéves terv eredeti előirányzatánál nagyobb mértékben emelkedjék.  

(2) Az egy főre eső fogyasztást 1949. évi szintről 1954. évre textilárukban 71 %-kal, bőr-, szőrme- és ci-

pőárukban 64 %-kal, bútoripari cikkekben 84 %-kal, üveg- és porcellánárukban 115 %-kal, vastömegcikkekben 

65 %-kal, tejipari termékekben 56 %-kal, zsiradékban 25 %-kal, sütőipari termékekben 29 %-kal, gyümölcs- és 

főzelékfélékben 59 %-kal, fűszerárukban és édesipari cikkekben 41 %-kal, baromfi- és tojásárukban 69 %-kal 

kell növelni.  

34. §. (1) Az 1950—54. évi tervidőszakban az eredeti ötéves tervben előirányzott 180.000 helyett 

220.000 új lakást kell építeni.  

(2) A tervidőszakban a városok és községek belterülete közúti hálózatának kiépítésére 467 milliót, a köz-

tisztaság fejlesztésére 30 milliót, parkosításra 43 milliót kell fordítani. Lakásépítésre, község- és városfejlesztés-

re összesen 6 milliárd 490 millió forintot kell biztosítani.  

35. §. (1) Az 1950–54. évi tervidőszakban 1.138 millió forintot kell beruházni a dolgozó nép, elsősorban 

a munkásosztály munkaképességének fokozását, családjának, egészségének védelmét szolgáló intézmények fej-

lesztésére és létesítésére.  

(2) Az üzemi dolgozók egészséges munkaviszonyainak biztosítására az üzemi egészségügyi létesítmények 

teljesítőképességét 1949-hez képest 1954re, további 350 millió forint felhasználásával, 100 %-kal kell emelni.  

(3) A kórházi és klinikai ágyak számát a tervidőszakban 5.000-rel kell növelni. Miskolcon és Veszprém-

ben új kórházat kell létesíteni. A mentőállomások számát a tervidőszakban 30 %-kal kell növelni.  

(4) Az egészségügyi ellátás javítása végett a rendelőintézeti szolgáltatást 5 év alatt 92 %-kal kell fejlesz-

teni, a fogászati székek számát 132 %-kal kell emelni és biztosítani kell Budapesten, valamint a nagyobb vidéki 

városokban a körzeti orvosi rendelőhálózat kiépítését.  

(5) A mezőgazdasági lakosság egészségügyi ellátásának javítására az eredeti ötéves tervben előirány-

zott 306 helyett 356 falusi orvosi rendelőt kell létesíteni.  

(6) A női dolgozók munkájának és munkába állásának megkönnyítésére a bölcsődei férőhelyek számát 

1949-hez képest 1954-re 390 %-kal kell emelni. Ennek értelmében a csecsemőférőhelyek számát az eredeti öt-

éves tervben előirányzott 6.000 helyett 20.000-re kell emelni.  

(7) Az óvodák 90 %-át napköziotthonos óvodákká kell átszervezni és az óvodai férőhelyek számát 1954-

re, az 1949. évihez képest 40 %-kal kell növelni.  

36. §. (1) A népgazdaság gyorsabbütemű fejlesztésének megfelelően az eredeti ötéves terv előirányzatá-

tól eltérően fokozottabb ütemben kell gondoskodni a munkások, a dolgozó parasztok és értelmiségiek gyermekei-

nek szakmai, közép- és főiskolai képzéséről és az ország növekvő szakemberszükségletének ellátásáról.  

(2) A népgazdaság szakmunkásszükségletének fedezése érdekében a gyáripari tanulók létszámát az 

1949. évi 31.600-ról 1954-re 85.000-re kell emelni. Az ipari tanulóműhelyekben a tanulók számát az 1949. évi 

8.200-ról az eredeti ötéves tervben előírt 14.900 helyett 32.000-re, a tanulóotthonok férőhelyeinek számát pedig 

az 1949. évi 6.200-ról az eredeti ötéves tervben előirányzott 10.000 helyett 30.000-re kell felemelni.  

(3) A középiskolai tanulók létszámát az eredeti ötéves tervben előirányzott 45.000 fő helyett a tervidő-

szakban 77.000 fővel kell emelni. A középiskolai tanulók összlétszámának – a dolgozók középiskoláit beleértve –

1954-ben 165.000 főt kell elérnie. Ezen belül az ipari technikumok hallgatóinak számát 10.400-ról 50.000-re kell 

felemelni.  

(4) Az egyetemi és főiskolai hallgatók számát a tervidőszak alatt az eredeti ötéves tervben előírt 8.000 fő 

helyett 30.000 fővel kell emelni. A főiskolai és egyetemi hallgatók létszámának 1954-ben el kell érnie az 53.000 

főt, 1949-ről 1954-re a műegyetemek hallgatóinak számát 4.800-ról 13.800-ra, a Műszaki Főiskola hallgatóinak 
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számát 2.100-ról 7.200-ra, az Agrártudományi Egyetem hallgatóinak számát 2.200-ról 4.900-ra, a Közgazda-

ságtudományi Egyetem és a Közgazdaságtudományi Főiskola hallgatóinak számát 1.760-ról 5.200-ra kell fel-

emelni.  

(5) Az egyetemi és főiskolai hallgatók számának emelése és a felsőfokú szakképzés színvonalának to-

vábbi javítása érdekében az eredeti ötéves tervben előírt új egyetemeken kívül a tervidőszakban további három 

műegyetemet kell létesíteni; Gödöllőn fel kell építeni az agrártudományi-egyetemet és Budapesten a közgazda-

ságtudományi egyetem számára új épületet kell biztosítani.  

(6) A munkás- és paraszt ifjúság tanulmányainak megkönnyítésére és a lemorzsolódás megakadályozá-

sára a tervidőszak alatt az általános iskolai otthonok, középiskolai kollégiumok és egyetemi diákszállók férőhe-

lyeinek számát az eredeti ötéves tervben előirányzott 6.700 helyett 30.000-rel kell emelni.  

(7) Egyetemek, főiskolák, ipari és mezőgazdasági technikumok, középiskolák és ipari tanulóintézmények 

építésére és fejlesztésére az ötéves tervidőszak alatt 1.7 milliárd forintot kell beruházni. Ebből a felsőoktatás 

fejlesztésére az eredeti ötéves tervben előírt 377 millió forint helyett 780 millió forintot kell fordítani.  

(8) A tudományos kutatás fejlesztésére az ötéves tervidőszakban 1.7 milliárd forintot kell juttatni. Ezen 

belül tudományos kutatóintézetek létesítésére, felszerelésére és bővítésére az eredeti ötéves tervben előírt 177.5 

millió forint helyett 775 millió forintot kell beruházni.  

37. §. (1) A dolgozó tömegek műveltségi színvonalának emelésére a tervidőszakban nagy mértékben fej-

leszteni kell az üzemi és területi kultúrotthonok, a mozik és népkönyvtárak hálózatát.  

(2) Az ötéves tervidőszak végére 3.500 kultúrotthonnak kell működnie.  

(3) A népkönyvtárak számát 1949-hez képest öt év alatt 749 %-kal, köteteiknek számát 3.166 %-kal kell 

növelni. Biztosítani kell, hogy az ötéves tervidőszak végére minden üzemben és községben, minden gépállomá-

son, állami gazdaságban és termelőszövetkezetben könyvtár legyen.  

(4) A kiadott könyvek összpéldányszámát 1949. évi szintről 1954. évre 100 %-kal, a napilapok példány-

számát 35 %-kal kell emelni.  

(5) A keskenyfilmet játszó mozik számának 654 %-os emelésével 5 év alatt biztosítani kell, hogy minden 

községben rendszeresen vetítsenek filmeket.  

(6) A népművelési intézmények fejlesztésére 577 millió forintot kell beruházni, további 80 millió forintot 

üzemi kultúrotthonok létesítésére kell fordítani.  

(7) Az ötéves tervidőszakban befejezendő budapesti népstadiont úgy kell megépíteni, hogy az eredeti öt-

éves tervben előirányzott 70.000 helyett 100.000 néző befogadására legyen alkalmas.  

Záró rendelkezések. 

38. §. (1) A Minisztertanács, a miniszterek és az állami irányító szervek vezetői kötelesek az ötéves nép-

gazdasági terv e törvénnyel felemelt célkitűzéseinek végrehajtását biztosítani.  

(2) A terv végrehajtásában az első év tapasztalatai is azt bizonyítják, hogy minden terv — így a jelen 

törvénnyel módosított terv is — csupán megközelítése azoknak a hatalmas lehetőségeknek, amelyeket szocializ-

must építő rendszerünk, a dolgozóknak a munkához való megváltozott viszonya és a Szovjetunió gazdag tapasz-

talatainak átvétele biztosít. A módosított ötéves tervet dolgozóink széleskörű tapasztalata és alkotó kezdeménye-

zése alapján kell tökéletesíteni, teljesítését biztosítani és túlteljesítését előmozdítani.  

(3) A miniszterek kötelesek a módosított terv felemelt célkitűzéseinek elérésére — a termelőerők célsze-

rű felhasználásával, a termelékenység emelésével és az önköltség csökkentésével — a minisztériumra eső felada-

tok részletes kidolgozását biztosítani, gondoskodni a terv leviteléről az üzemekig, üzemrészekig, minden egyes 

dolgozóig.  

(4) A Minisztertanács, a miniszterek és az állami irányító szervek feladata, hogy a módosított ötéves 

terv végrehajtásának folyamatos ellenőrzését a maguk munkaterületén biztosítsák.  
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(5) Fejleszteni és szélesíteni kell a szocialista munkaversenyt, a sztahanov- és újítómozgalmat. Serken-

teni és támogatni kell a dolgozók alkotóerejének széleskörű kibontakozását.  

(6) Népünk milliós tömegeiben tudatossá kell válnia annak, hogy a módosított ötéves terv a béke építé-

sének terve, amely közvetlenül szolgálja országunk gyorsabb felemelkedését, az életszínvonal emelését, népgaz-

daságunk szakadatlan fejlődését, a szocializmus építését.  

A módosított ötéves népgazdasági terv sikeres megvalósítása megköveteli, hogy:  

még fokozottabban takarékoskodjunk, erősítsük a közvagyon védelmét, szilárdítsuk a tervfegyelmet, 

összpontosítsuk erőinket a terv döntő feladatainak végrehajtására,  

a dolgozók széles tömegei fokozott áldozatkészséggel, öntudatosan és fegyelmezetten dolgozzanak a terv 

felemelt célkitűzéseinek megvalósításán,  

tanúsítsunk még nagyobb éberséget a belső és külső ellenséggel szemben, hiúsítsuk meg az imperialis-

ták mesterkedéseit,  

legyen megbonthatatlan a munkások és parasztok szövetsége,  

szilárd legyen a munkásosztály és pártja : a Magyar Dolgozók Pártjának vezetése,  

még szorosabb és szélesebb gazdasági kapcsolatokat hozzunk létre a szocialista Szovjetunióval és a 

szocializmust építő népi demokráciákkal, minden téren mélyítsük el a baráti együttműködést az imperialistaelle-

nes béketábor legyőzhetetlen vezetőjével, a kommunizmus felé haladó Szovjetunióval, építő munkánk biztosításá-

ra, a béke megvédésére. 

A módosított ötéves terv: a béke terve, út a vas és acél országához, a gépek országához, az erős, jómó-

dú, művelt, szocialista Magyarországhoz!  

Budapest, 1951. évi május hó 15-én.  

Gerő Ernő s. k. államminiszter”
72

 

 

Az első ötéves tervről szóló, 1949 végén elfogadott törvény a szocialista iparosítás ke-

retében tehát két új iparvidék, a borsodi és a pécs – mohácsi létrehozásáról rendelkezett.  

Az állampárt jóváhagyta a borsodi kooperációs tervet, amely Sajószentpéter – Kazincbarci-

ka
73

 térségében a borsodi szénre, a Sajó vízére, az út és a vasút közelségére alapozva szénosz-

tályozó, kokszolómű, széntüzelésű erőmű és barnaszén alapú vegyi üzem (nitrogénmű), va-

lamint a kiszolgáló művek megépítését irányozta elő.  

A beruházás egymilliárd forintos ráfordítással 1950 és 1955 között valósult meg Kazincbarci-

kán, Magyarország legnagyobb ipari létesítménye épült meg.  

A jól fizető munka és a lakáshoz jutás lehetősége rövid idő alatt, no meg az emberekre gyako-

rolt „enyhe nyomás”, hivatkozás a „népgazdasági érdekekre”, ezreket vonzott – hozott – 

vezényelt ide. Kazincbarcika az egyik szocialista város lett, a városi rangot 1954-ben kapta 

meg. 

Érdekesség, hogy ide és ehhez kötődik az egyetlen visszavont Kossuth-díj.  

                                                           
72

 Országgyűlési irományok, 1949. I. kötet. 1-51. sz.1949-51. Törvényjavaslat az ötéves tervről szóló 1949. évi 

XXV. törvény módosításáról 
73

 Ekkor már Kazincbarcika, mert 1947-ben Sajókazinc és Barcika községek összevonásából először Sajókazinc 

lett. A név már akkor is gondot jelentett, mert ebbe nem mindenki nyugodott bele. Ezért voltak elképzelések, 

Sajóhosszúfalva, Egressyfalva (az itt született Egressy Béni, a Szózat megzenésítőjének neve után). Aztán 1948 

már Kazincbarcika is felmerül, mint név. Aztán 1954-től, amikor város lett a település, ez a név vált véglegessé.  
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Nagy Gábor, a Borsodi Kooperáció vezérigazgatója 1952-ben a barnaszén elgázosításának új 

technológiájáért kapta a díjat, de miután „kiderült”, hogy a módszert az NSZK-ban már kifej-

lesztették, visszavették tőle a kitüntetést.
74

  

Ne szaladjunk azonban előre!  

Haladjunk csak szépen sorban az események, történések mentén! 
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 Ez a hivatalos indoklás! Ezt így csak a legtájékozatlanabbak, vagy a „leghithűbbek” hihették el. Úgy gondo-

lom, hogy akkor senkit sem érdekeltek az ilyen dolgok, hogy ki és mit talált fel. A „zabrálásban” élen jártak a 

szovjetek és vittek mindent, gyárat, gépet, ami a kezük ügyébe került, így a kutatási eredményeket és a tudósokat 

is! Ez akkor nem lehetett szempont, hogy a „barnaszén elgázosítását” az NSZK-ban találták fel. Egyébként sem 

az NSZK-ban, hanem már jóval előtte. A németek a II. világháború alatt számos szintetikus – benzint gyártó 

üzemet építettek, ahol szénből készítettek sok minden egyebet is. Hazánkban Kandó Kálmán és társai, éppen itt 

Borsodban, az 1920-30-as években, pontosan Berentén, már ugyanígy foglalkoztak e témával! [Rónaföldi Zol-

tán: Kandó Kálmán és a borsodi szénbányászat… (Magyar Elektronikus Könyvtár)]. A visszavonásnak sokkal 

prózaiabb okai voltak. Nagy Gábor szót emelt a lehetetlen anyagellátási, építési, ellátási körülmények és a kisza-

bott teljesítmények, határidők miatt! Vitába került a pártvezetéssel! Kegyvesztett lett, rajta csak így torolták meg 

az engedetlenséget, valószínűleg e megoldással jól járt, mert az életét nem vették el. Ennél nagyságrendekkel 

kisebb vétségekért is súlyos ítéletek születtek, nem ritkán akár halálos is! A könyv végén személyéről és erről az 

ügyről jó néhány részlet elolvasható. 
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A szocialista „országrendezési” terv kidolgozása  

és az ipartelepítés végrehajtása  

(1951 - 1953) 
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„… Mi 1949-ben, mikor az ötéves tervet kidolgoztuk,  

azt tűztük ki célul, hogy e terv megvalósításával  

lerakjuk a szocializmus alapjait s ezzel  

kapcsolatban hazánk fejlett ipari termeléssel  

rendelkező mezőgazdasági országból fejlett  

mezőgazdasággal rendelkező ipari országgá váljék…” 

Rákosi Mátyás 

 

A TERINT
75

 Területrendezési Főosztályán 1951 decemberére készült el az országos 

területrendezési terv, amely az intézet minden fontos korábbi munkáját felhasználva harminc-

három kötetben összegezte a tervező intézet fejlesztési elképzeléseit. A tervezet „szigorúan 

bizalmas" minősítése alapján feltételezhetően a legszűkebb politikai-gazdasági vezetés szá-

mára készült azzal a céllal, hogy a toldozott-foldozott s egyébként is csak keret jellegű I. öt-

éves terv mellett (helyett?) irányt szabjon a fejlesztéseknek.  

Ez a dokumentáció az 1948-1953 közötti periódus legnagyobb szabású és legalaposabb terü-

let- és településfejlesztési programja volt, amely összefoglalása a különféle korábbi ipartelepí-

tési koncepcióknak, és mintegy esszenciáját adja a korszak fejlesztéspolitikai gondolkodásá-

nak. 

Az összeállítóknak az álláspontja szerint
76

 a programra a beruházások célszerűbb tele-

pítése érdekében volt szükség. A legelsőként kidolgozott, kiemelt településekre vonatkozó 

úgynevezett tervezési programokra épült a települések osztályba sorolásának rendszere is. Az 

összeállítók szerint az osztályozás biztosította ugyan a súlypontképzést, de a beruházások 

telepítését egy szűk körre, kizárólag az I. osztályú településekre korlátozta. 

A terjedelmes tervdokumentáció 2.-10. kötetei a beruházások telepítésére vonatkozó 

adatokat tartalmazták, és a népgazdaság egyes ágait ölelték fel területrendezési szempontból. 

A 11.-31. kötetekben összegyűjtötték az I. osztályba sorolt városok és községek tervezési 

programját és terület-felhasználási tervét, valamint – amennyiben elkészült – általános város-

rendezési tervét. Utóbbiakhoz kapcsolták a kísérletként készített megyefejlesztési tervek váz-

latait is.  

Budapesttel azonban furcsamód egyáltalán nem foglalkoztak, arra hivatkozva, hogy az „nem 

tartozott a TERINT feladatkörébe". A hatalmas munkával összeállított országos területrende-

zési terv nagy része végül szintén fiókban maradt. Erre talán a dokumentáció 33. „Összefog-

laló kiértékelés és javaslatok” című kötetében megfogalmazott kritikák szolgálhatnak magya-
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 Újjáépítési és Közmunkaügyi Minisztérium, Területrendezési Intézet (TERINT) 
76

 „A dokumentáció célja, tárgya és tartalma” című 1. kötet. 
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rázatul. Az összegzés készítői ugyanis az ágazati tervek kiegészítésének és kontrolljának 

szánták a területi tervezést, ami nyilván nem aratott osztatlan sikert az ipari minisztériumok-

nál. A tervezők ráadásul bírálták a – legfelsőbb politikai vezetés által is jóváhagyott – gyakor-

latot:  

„Természetszerű, hogy elsősorban ipari üzemeket kell építenünk. Az is természetszerű, 

hogy másodsorban kapcsolódik a lakás ehhez. És érthető, hogy a különböző szociális, kultu-

rális stb. létesítményeket csak harmadsorban létesítjük. De (...) az már teljesen helytelen, ha a 

házakat úgy építjük, hogy azokhoz az utat, vízvezetéket stb. később, külön költséggel kell meg-

valósítani. Vagy, hogy egész házsorokat építünk fel üzletek, óvoda, iskola nélkül. [Azaz] 

...egyszerűen nem vagyunk képesek mindazokat a létesítményeket megépíteni, melyek egy más 

létesítmény miatt (ipari üzem) szükségesek."  

Ezek az állítások bármennyire is helytállóak voltak, valószínűleg már nem fértek bele az „épí-

tő kritika" kategóriába. Mindenesetre tény, hogy sem az OT
77

 vezetése, sem a Pártközpont
78

 

illetékes osztályai nem foglalkoztak a dokumentációval. 

A hazai pártvezetés ráadásul a „nemzetközi helyzet élesedése" miatt a gondosabb ter-

vezés helyett az iparosítás tempójának fokozásával volt elfoglalva. Az MDP PB
79

 1952. feb-

ruár eleji, a folyó évi tervről szóló határozatában leszögezte: a befejezetlen és elhúzódó beru-

házások számát további koncentrálással kell csökkenteni,  

„az erőket az ötéves terv célkitűzéseivel szorosan összefüggő legfontosabb beruházá-

sokra kell összpontosítani".  

A több mint 17 milliárd forintos beruházási főösszeg 43 százalékát irányozták elő a nehéz-

iparra, azon belül is főként a kiemelt létesítményekre: a Sztálin Vasműre,
80

 a komlói szénbá-

nyákra,
81

 a kazincbarcikai és a várpalotai
82

 kooperációra stb.  
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 Országos Tervhivatal. Az Országos Tervhivatal a Magyar Népköztársaság kormányának a népgazdasági terve-

zést irányító, minisztériumi rangú közigazgatási szervezete volt. Fennállása alatt mindvégig a központi gazda-

ságpolitika irányító szervezete volt. Élén az elnök állt, akinek a jogállása a miniszterekével volt egyenlő. 1947-

ben hozták létre a népgazdasági tervezés szerveként. Az első hároméves terv időszakában (1947–1949) jelentős 

szerepet töltött be a magyar gazdaság szovjet mintára történő átalakításában (magát a hivatalt is szovjet példa 

nyomán hozták létre). Megyei kirendeltségei a tanácsrendszernek 1950-ben való kiépítésével megszűntek. Elnö-

ke az első Nagy Imre-kormány óta – hivatalból – a kormány tagja volt. Feladat- és hatásköre a tervutasításos 

gazdaságirányításon alapult. 1968 után a népgazdasági tervezés is módosult az indirekt gazdaságirányítási rend-

szerre való áttérésnek megfelelően Az Országos Tervhivatal 1990 májusában megszűnt; feladat- és hatáskörét a 

Pénzügyminisztérium vette át. 
78

 Budapesten az Akadémia utca 17-es számú házban működtek a Magyar Dolgozók Pártja központi vezető szer-

vei, lényegében innen irányították az országot. Az 1956-os forradalom alatt kezdetben Nagy Imre miniszterelnök 

is az Akadémia utcából látta el feladatait, de október 29-én áttette székhelyét a Parlamentbe, így a pártközpont 

helyett a Parlament lett az ország politikai központja. 
79

 Magyar Dolgozók Pártja, Politikai Bizottsága. A Magyar Dolgozók Pártja (MDP) sztálinista irányvonalat 

követő kommunista párt volt Magyarországon 1948 és 1956 között, amely 1948. június 12-én alakult a Szociál-

demokrata Párt (SZDP) erőszakos felszámolásával és a Magyar Kommunista Pártba történő beolvasztásával. Az 

egyesülés a kommunisták dominanciájának platformján jött létre és megszüntette az SZDP-t. 
80

 Már a 19. században felvetődött egy kohászati üzem létesítésének gondolata, de Széchenyi István ötlete, első-

sorban a közeli vasérc hiánya miatt meghiúsult. Ezt követően az első világháborút és a nagy gazdasági világvál-

ságot követő stabilizációs időszakban vált szükségessé a hazai kohászati kapacitások bővítése, és ekkor ismét a 

Duna mentén telepítendő gyárról volt szó, hogy az 1940-es évek első felében végül Győr mellett döntsenek. A 

második világháború után Mohácson kezdődtek meg az előmunkálatok, de külpolitikai okok miatt (Jugoszlávia 

közelsége → Tito „láncos kutya”) mégis Dunapentelét választotta a kormányzat. Az első kapavágásokat 1950. 

május 2-án ejtették meg, és az új város neve a következő évben Sztálinváros, a vállalat pedig „Sztálin Vasmű” 
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1952-ben 175 folyamatban lévő beruházást kívántak befejezni, és 20 újat megkezdeni! 

A gazdaság ilyen megterhelést azonban már nem bírt el. Emiatt 1952 szeptemberében – az 

ipartelepítési tervektől függetlenül – az MDP PB ismételten a beruházások további koncentrá-

ciójáról volt kénytelen dönteni. Ugyanis még az olyan kiemelt létesítményeknél is, mint a 

Sztálin Vasmű, a diósgyőri kohászati rekonstrukció, vagy a borsodi kooperáció, nyár végén 

még csak 20-40 százalékig teljesítették az éves beruházási tervet. A PB-határozat a terv vég-

rehajtása érdekében egyfelől elrendelte, hogy hitelkeret-átcsoportosítással a  

„termelő beruházásokat, ezen belül a nehézipari és elsősorban az alapanyagok terme-

lését biztosító nagylétesítményeket"  

kell előnyben részesíteni; másfelől  

„a beruházások szétforgácsolásának megakadályozása érdekében új létesítményekhez 

hozzáfogni (...) nem szabad". 

A látványosan fokozódó nehézségek ellenére 1952. december elején az OT közel 10 

milliárd forintnyi újabb ipari beruházás következő évi elvégzését irányozta elő. Alig két hó-

                                                                                                                                                                                     

lett (a vasmű neve 1956 végén változott vissza Dunai Vasműre, a város pedig 1961-ben lett Dunaújváros). Az 

első nagyolvasztó 1954 elejére készült el, az acélműben pedig ugyanezen év augusztusában történt meg az első 

csapolás. A meleg hengermű 1960-ban, a hideghengermű 1965-ben állt üzembe. A vállalat a kohászati alaptevé-

kenységen túl saját termékeinek a feldolgozásával is bővítette gyártmánystruktúráját: bevezették a spirálcső 

gyártást, a hidegen alakított profilok előállítását, a radiátorgyártást stb. 
81

 A komlói és az északi-mecseki szénmedence bonyolult geológiai szerkezete a bányászatnak számos nehézsé-

get okozott. A gazdaságtalanság kihatott a termelés egyenetlenségére, a körülményeknek megfelelő termelésbiz-

tonság nagy erőfeszítéseket kívánt anyagi és emberi oldalról egyaránt. A területen a kibúvásokban a kőszén-

előfordulások viszonylag gyakoriak voltak és a helyi felhasználók sokasága is ismert. Komlón 1812-ben Berks 

Péter kincstári bányaigazgató mérte fel a kőszéntelepeket, amelynek nyomán az első táró Hársastetőn nyílt meg. 

Évtizedes szünet után folytatódott a rendszertelen kitermelés, amelyen csak Engel Adolf változtatott.  

1947-től gyorsult fel ténylegesen itt a bányászati folyamat. Komló, mint a kokszolható feketekőszén termelőhe-

lye, a Mohácsra tervezett vasmű bányászati háttereként szerepelt a tervekben. A szén további felhasználását 

vegyipari céllal fogalmazták meg. 1948-ban politikai döntés alapján a vasmű Dunapentelére (Sztálinvárosba), a 

mai Dunaújvárosra telepítéséről határoztak. Komló ekkor is a kokszolható feketekőszén-termelés bázisa volt. Az 

első kokszolható feketekőszén-szállítmány 1956 áprilisában indult el Komlóról Dunaújvárosba. Komló, a gyak-

ran helyszíni művezetéssel épített város, a föld alatt és a föld felett is európai színvonalú területté változott. A 

város üzemei, iskolái és művelődési mozgalmai jelezték a bányászat meghatározó befolyását. A komlói szénter-

melés kiemelkedő volt. Utolsó függőleges aknájában, és ezzel a mecseki feketekőszén bányászatban, 2000. janu-

ár 31-én szűnt meg a mélybányászati termelés. Fennállása alatt Zobák-bányából (1952. ápr. 8.-2000. január 31.) 

17 millió 345 ezer tonna kokszolható feketekőszén került a felszínre. Mára a bányászat teremtette városban né-

hány szobron, emléktáblán és a szerény múzeumon kívül alig emlékeztet valami az embert és szakértelmet, tech-

nikát próbára tevő történelmi korszakra. 
82

 Az OT által 1950 februárjában kidolgozott, és az MDP Titkársága által jóváhagyott, 1950. évi ipartelepítési 

terv aztán eléggé egyoldalúan értelmezte a tervtörvényben lefektetett célkitűzéseket. Ugyanis a terv „a budapesti 

ipari centrum egészséges megbontása és új vidéki ipari gócpontok létesítése” címén mindössze három körzet 

fejlesztését irányozta elő: Sajószentpéter–Kazincbarcika környékét (Borsodi Kombinát), Dunapentele–

Dunaföldvár környékét (vaskombinát) és Várpalota–Veszprém–Balatonfűzfő vidékét (közép-dunántúli iparvi-

dék). Az 1950. év folyamán – az éves ipartelepítési tervnek megfelelően – számos nagyberuházás kezdődött meg 

egyszerre az ország különböző pontjain: a várpalotai és komlói bányák bővítése; a Dunai Vasmű építése 

Dunapentelén; az ózdi és diósgyőri kohászati rekonstrukció; a várpalotai és tatabányai alumíniumkohó építése, 

illetve felújítása stb. A TERINT országos ipartelepítési tervében az egyes beruházások leírásához kapcsolódó 

indoklásokban leginkább politikai-ideológiai érvek sorakoztak. Hol ipari város létrejöttéről (Kazincbarcika és 

Várpalota), hol az „egész környék politikai jellegének megadásáról” (Komló), hol pedig kifejezetten „új szocia-

lista város” (Oroszlány, Ózd) alapjainak lerakásáról beszéltek.  



Rónaföldi Zoltán  A „borsodi kooperáció” és Kazincbarcika építése 51 

nappal később azonban már válságtanácskozásra ült össze az MDP Titkársága,
83

 mert az ipari 

termelés minden szektorban jelentősen elmaradt az előirányzatoktól. A Titkárság 1953. febru-

ár 11-ei határozatában ezért a termelés mindenáron való fokozását sürgette. 

Közben a gazdasági válságjelekkel mit sem törődve az OT Beruházási és Telepítési 

Főosztálya már a II. ötéves terv telepítési irányelvein dolgozott. E munkálatok részeként érté-

kelte az MDP KV
84

 Államgazdasági Bizottsága a beruházások telepítésének tapasztalatait. A 

beszámoló az ipartelepítés fő hiányosságai között említette, hogy egyes megyék (főként Tolna 

és Somogy) iparosítását elhanyagolták; hogy a városok fejlesztése tervszerűtlen volt, és hogy 

Budapest ipari súlyának csökkentése nem volt kellő ütemű. A gazdaság további szektoraiban 

végrehajtott beruházások kapcsán a jelentés kendőzetlenül beszélt a nem ipari térségek teljes 

elhanyagolásáról. 

Az MDP Titkársága 1953. április végén az Államgazdasági Bizottság
85

 előbbi jelenté-

sét megjegyzés nélkül tudomásul véve határozott a készülő II. ötéves terv telepítési irányelve-

iről, lényegében a területfejlesztés további direktíváiról. Eszerint egyes iparágakat meghatáro-

zott körzetekbe kívánták telepíteni. Továbbá a túlzott koncentráció megakadályozása érdeké-

ben a nehézipari központokba és bányásztelepülésekre – mint Budapest, Miskolc, Győr, Sal-

gótarján, Sztálinváros, Tatabánya, Várpalota, Komló és Kazincbarcika – csak a meglévő 

üzemekhez kapcsolódó vagy a helyi nyersanyagot feldolgozó, illetve a lakosság ellátását cél-

zó könnyű- és élelmiszeripari létesítményeket terveztek elhelyezni.  

A korábbi területfejlesztési politika korrekcióját jelentette az osztrák és a jugoszláv határ 

menti térségekre vonatkozó tilalmak feloldása. Az irányelvekben megfogalmazott két további 

elképzelés is azt jelezte, hogy a pártvezetés az egyes régiókat kiegyenlítettebben kívánja fej-

leszteni. Egyrészt a főváros ellensúlyozása érdekében szorgalmazták, hogy Miskolc, Debrecen 

és Győr – regionális központként – 150-200 ezer fős ipari nagyvárosossá fejlődjön. Másrészt 

a szocialista városok további erősítése mellett az elmaradt és az addig elhanyagolt régiók fel-

zárkóztatását is szolgálta az ipari középvárosok fejlesztésének meghirdetése: ez 14 város 50-

80 ezer lakosú, valamint 30 város és község 25-50 ezer lakosú várossá fejlesztését jelentette 

volna. Az egyenletes területi fejlesztés ezen többé-kevésbé helyeselhető törekvését azonban 

rögtön ki is oltotta a fejlesztési erők összpontosításáról szóló – korábban is sokszor hangozta-

tott – kitétel. Összességében tehát szerény elmozdulás történt az I. ötéves terv fejlesztési kon-

cepciójához képest. A készülő középtávú tervbe immár tételesen is bekerült a szocialista váro-

sok létesítésének programja:  

„Tatabányából mintaszerű, kulturált bányászközpontot kell létesíteni, Várpalotát a 

meglévő falusias településből szocialista nagyvárossá kell alakítani." 

A további nagyszabású tervek kidolgozásának csak az agyonhajszolt nemzetgazdaság 

állapota szabott gátat: 1953 késő tavaszára az iparosítási program minden drasztikus intézke-

dés ellenére is kifulladt. Minden területen (termelés, beruházás, begyűjtés) egyre növekvő 
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 Az MDP Titkársága. A tagok választással kerültek a testületbe. A Titkárság tagjainak száma mindvégig keve-

sebb volt a PB (politikai bizottság) tagokénál.  
84

 Magyar Dolgozók Pártja Központi Vezetőség 
85

 Az MDP egyik szerve az Államgazdasági Bizottság. Ez a testület vitatta meg a szociálpolitikai tárgyú dönté-

sek apparátusi előkészítő anyagait, ez volt az a fórum, ahol esetenként egy-két valódi alternatívát mérlegeltek, s 

amelyik döntött arról, hogy milyen előterjesztés kerüljön a PB elé. Az MSZMP keretiben is működött. 
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lemaradásokkal kellett szembenézni, így 1953. június elejére elkerülhetetlenné vált a terv-

számok módosítása. Az MDP Titkársága azonban a kiemelt építkezések – Sztálinváros, Kom-

ló, Kazincbarcika – folytatását még ekkor sem adta fel, sőt felszólított ezek anyagellátásának 

bármi áron való biztosítására.  

Így a nagy építkezések széles körű leállítására és a beruházási források átcsoportosítására csak 

Nagy Imre miniszterelnöki kinevezése után került sor. 
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A Trianon utáni  

„borsodi kooperáció”, 

Kandó Kálmán és társai elképzelései szerint 
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 „Kit megraboltak gonosz tolvajok, 

Tolvaját lopja meg, ha mosolyog; 

De önmagát kétszer rabolja meg, 

Ki vesztésén mód nélkül kesereg.” 

William Shakespeare 

 

Az előzőekben bemutattuk a „borsodi kooperáció” és az országos fejlesztési tervek 

elemeit és ennek hátteret, valamint a célkitűzéseket. Amikor én ezeket áttekintettem, rájöttem, 

hogy ennek valamilyen szintű előzményei már az 1920-as években voltak! 

Igen, ekkor Trianon után – az ország kétségbeejtő politikai és gazdasági helyzetében – egyér-

telmű volt a józan gondolkodású műszaki-gazdasági szakemberek részéről (ehhez a hasonlóan 

higgadt politikusoktól támogatást is kaptak), hogy a megmaradt területeinken található erőfor-

rásokra alapozva kell és lehet az országot ismét működőképessé tenni!  

Mikre és kikre gondolok itt? 

Kandó Kálmánra
86

 és befektető társaira, akik a borsodi barnaszénre, mint vegyipari alap-

anyagra is gondoltak és az itteni bányászat termékéből prosperáló vegyipart szerettek volna 

létrehozni. Mindezek mellett e területen villamos energetikai elképzeléseik is voltak. Igaz, 

hogy nem szénalapon, hanem a Sajón megépítendő vízi erőműből szerettek volna energiát 

nyerni.  A szénből való villamosenergia előállítást itt és akkor már megtette a MÁK
87

 és az 

általa alapított Borsodi Szénbányák Rt,
88

 akik Sajókazincon,
89

 valamint a Kurityáni Kőszénbá-
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 Kandó Kálmán a hazai műszaki élet egyik kimagasló egyénisége. Munkájáról, pályafutásáról számos könyv 

jelent meg. Én is összefoglaltam nagyrészt ezt a „Kandó Kálmán és a borsodi szénbányászat, valamint az 

„Imperiál – ügy” című könyvemben.  
87

 A Magyar Általános Kőszénbánya Részvénytársaság Borsod vármegyében működő kisebb szénbányák meg-

vásárlása révén 1891-ben alakult meg. 1895-ben közreműködésével elsőként a Hazai Üvegipari Részvénytársa-

ság létesült Sajószentpéteren. Miután 1896-ban felfedezték a tatai szénmedencét, majd miután megszerezték az 

Esztergom-környéki bányákat; megkezdődött a vállalat nagyarányú kibontakoztatása is. Mivel működésének 

legfontosabb területe a Dunántúl lett, 1910-ben borsodi bányáit átadta a Borsodi Szénbányák Rt néven megala-

kult leányvállalatának, majd az első világháború után üzleti tevékenységét a mész- és cementiparra is erőteljesen 

kiterjesztette. Érdekeltségi körébe vont több mészművet és cementgyárat is, majd a világgazdasági válság után 

magába is olvasztotta őket. Ez irányú tevékenysége magyarázza az 1920-as években a bauxitbányászatba való 

részvételét is. Többek között részt vett az 1925-ben megalakult Mész- és Műhabarcsárusitó Részvénytársaság 

létesítésében is. A Cement-, és Mész- Kartell egyik legerőteljesebb vállalata lett. 
88

 A Borsodi Szénbányák Rt. a MÁK Rt. leányvállalata volt, 1910-ben alapították. 
89

 1923-ban a MÁK és a Borsodi Szénbányák Rt Barcikán, a Bánréve-Miskolc vasút mentén, egy hőerőművet 

épített fel a daraszén helybeli felhasználására. 2 db. 1,6 MW-os Láng-Zoelly turbina és 1 db 3,5 MW-os BBC 

turbina termeli az áramot. A három kazán Burghardt rendszerű, Pluto-Stokker tüzeléssel, 390 C
o
/13 bar/11 ton-

na/óra.10 kV-os távvezetékkel, és 70 km villamos hálózattal. A Borsodi Szénbányák Rt a barcikai erőművét 

fejleszti az igények miatt 1930-ban. A kazánok 12 tonna/óra elégetett szén teljesítményre fokozásával, egy 5,7 

MW-os Láng -Ganz turbógenerátor (BBC) beépítésével, már nemcsak a környék, hanem Eger és még 18 dél-

borsodi település áramellátását is innen biztosítják. Rónaföldi Zoltán: Kronológia. A borsodi és ózd vidéki szén-

bányászat fontosabb évszámai, eseményei. http://mek.oszk.hu/12200/12230/12230.pdf 

http://mek.oszk.hu/12200/12230/12230.pdf
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nya Vállalat,
90

 – ők Kurityánban
91

 – villamos erőművet építettek és működtettek és Rudabá-

nyától Egerig, villamos hálózatot is építettek.  

Kandó Kálmán korábbi külföldi munkáit, főleg az olaszországit, évekre megszakította 

az első világháború. A nagyszerű mérnöki teljesítmény és az ott megépített vasutak bizonyí-

tották, hogy Kandó Kálmán és a Ganz mérnökei nemcsak maradandó alkottak, hanem sokszor 

korukat megelőző technikai újításokkal valósították meg a terveket. Ennek az elismerése volt 

az olaszok részéről, hogy a korábban fel nem vett jog- és munkadíjait, az ott hátrahagyott in-

gatlanjainak értékét összegyűjtötték és azt Kandó Kálmán számára az 1920-as évek legelején 

átadták. 

Amikor e tekintélyes tőkéjéhez hozzájutott, úgy határozott, hogy ebből a Sajószentpéterrel, 

Sajókazinccal és Berentével határos területen, Alacska község mellett, szénbányát nyit és 

szénlepárló üzem létesítésében is közreműködik a közeli Berentén.  

Kandó tehát tulajdonostársaival – Delmár Tivadarral, Miklós Ödönnel – ekkor alapí-

totta meg az Alacskai Kőszénbánya és Villamossági Részvénytársaságot.
92

 Később a befekte-

tők köre bővült. Egy másik forrás szerint a vállalatot 1921. május 25-én Miklós Ödön, Ottlyk 

Iván államtitkárok, Ottlyk György hírlapíró, Kandó Kálmán vezérigazgató, Delmár Walter 

mérnök és Heinrich Antal jogtanácsos alapította.
93

  

Az alacskai bányáról, adottságairól itt nem írok. Ezt részletesen el lehet olvasni egy másik 

könyvben, ahol Kandó Kálmán itteni, de az egyéb munkáiról is beszámoltunk. Méltán volt 

világhírű, a magyar mérnöki munka egyik „géniusza”. Nagyvasúti villamos mozdonyai (de a 

kisvasúti, bányavasútiak is) méltán a világ élvonalába tartoztak, ugyanígy a Ganzban és szá-

mos egyéb helyen végzett villamos fejlesztései is.
94

  

Az első fúrásokat a berentei és az alacskai határban 1919 folyamán Bérczy és Mánik 

Sándor bányavállalkozók végezték. 1921. május l-től kezdve az „Alacskai Kőszénbánya és 

Villamossági Rt” kezdett fúratni. Ekkorra vették meg Kandó Kálmánék a szénjogokat. Össze-

sen kilenc fúrólyukat mélyítettek. 

A kutatások, fúrások, és azok elemzése után, amelyek kedvező eredményt adtak, a Gyertyá-

nos-völgy jobboldalán 1921. november l-én elkezdték az akna mélyítését. 1922. január 10-én, 

                                                           
90

 A Kurityáni Kőszénbánya Vállalat Mánik Lajos, Heinlich Jenő, Ferber Albert vállalkozása. 1926-tól Ferber 

helyett Dudra Ágoston). 1922-ben szénosztályozó és hőerőmű épült. Ez az erőmű látta el többek között a ruda-

bányai ércbánya bányavasútjait is árammal. Rónaföldi Zoltán: Kronológia. A borsodi és ózd vidéki szénbányá-

szat fontosabb évszámai, eseményei http://mek.oszk.hu/12200/12230/12230.pdf 
91

 A települést 1280-ban említik először, Koryth alakban írva. A név feltehetőleg szláv eredetű, teknőben, völgy-

ben lakó emberekre utal. 1408-ban épített Szent János pálos kolostor 1550-ig működött. A török hódoltság ide-

jén a falu hódoltsági terület lett, többször kifosztották. A 18. században a Pallavicini család birtoka volt a falu, ők 

építették a kastélyt, ami ma diákotthon. A 19. század második felében beindult a szénkitermelés a falu határában. 

A bányák sok évtizeden át biztosítottak munkát a falu lakóinak, mára mind bezártak. A népesség a 20. század 

elejétől végéig több mint kétszeresére növekedett. 
92

 Részvény – Kötvény Honlap: Alacskai Kőszénbánya és Villamossági Részvénytársaság (1921) 

http://www.reszvenykotveny.hu/koszenbanya_es_szenkereskedelmi_reszvenytarsasagok/index.php 
93

 Jenei Károly: A Salgótarjáni Kőszénbánya Rt. és konszern vállalatai: Repertórium (Levéltári leltárak 43. Bu-

dapest, 1968. Magyar Országos Levéltár 

http://library.arcanum.hu/hu/view/MolDigiLib_LevLelt_43/?pg=4&zoom=h&layout=s 
94

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

nikus Könyvtár) 

http://mek.oszk.hu/12200/12230/12230.pdf
http://www.reszvenykotveny.hu/koszenbanya_es_szenkereskedelmi_reszvenytarsasagok/index.php
http://library.arcanum.hu/hu/view/MolDigiLib_LevLelt_43/?pg=4&zoom=h&layout=s
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43 m mélységben elérték a széntelepet, amelynek elkezdték a feltárását, előkészítését és majd 

ezek után a fejtését is.  

Ebben az évben építette ki a részvénytársaság az aknától a berentei bánya vasúti 

szárnyvonaláig a 2,6 km hosszú sodronykötélpályát is. Ezzel juttatták el a szenet az Imperiál 

Vegyészeti Gyár Rt lepárlójába, ahol a szén vegyi feldolgozását végezték. A kötélpálya üze-

meléséről egészen 1937-ig bezárólag vannak iratok.
95

   

A bányakolónia kiépítése 1922-től kezdve fokozatosan folyt. Ezután majd iparvá-

gányt, osztályozót, és rakodót is létesítettek. Ezt azonban már Sajószentpéter felé, mivel a 

szén egy részét a MÁV vette át.
96

 

A szén raktározhatóságára vonatkozólag azt tapasztalták, hogy azt zárt helyiségben s a 

szabadban egyaránt hosszú ideig lehet raktározni, a bánya üzemvezetősége szerint a termelt 

szén a külszínen 3/4 évig is elállt 

már, úgyszólván változatlanul, 

mindössze a felülete hullott szét. 

A szén hosszú sárga lánggal ég s 

elégése után porszerű hamu ma-

rad vissza. 

 

Az alacskai bánya kötélpályája 

a berentei szénlepárlóig 

 

 

Az alacskai szénbányászat a főte-

lep bányászatára alapozódott, 

amelyre a 46 m mély „Miklós 

Ödön-akná”-t hajtották ki. A szén fejtésénél nehézségek nem merülnek fel. A nyugatibb ré-

szeken a közvetlen fedő 0,2–0,33 m barna agyag, amely jó főtét adott. A keletibb részeken 

azonban, ahol az agyag a fedőben igen vékony s a közvetlen főtét jóformán a fölötte követke-

ző, többnyire laza homok szolgáltatja, ott ez a körülmény mégis okozott némi nehézséget a 

fejtésnél. A rossz főte miatt vékony szénréteget kellett hagyni a főtében, s itt a bányászat több 

ácsolatot is kívánt. Mivel a szén igen kemény, a széntelep alatt, a fekvő homokban réseltek. A 

bánya száraz volt, víz úgyszólván nincs benne; mindössze a nyugati részen feltárt fővető men-

tén jön be a bányába kevés víz. 

Termelési adatok:  

Év 
Széntermelés 

(tonna) 

1922  7 430 
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 Alacskai drótkötélpálya: szerződések, határozatok, engedélyokirat, helyszínrajzok, levelezés 1922-1937. Jenei 

Károly: A Salgótarjáni Kőszénbánya Rt. és konszern vállalatai: Repertórium (Levéltári leltárak 43. Budapest, 

1968. Magyar Országos Levéltár. Heinrich Antal-Madarász Ernő jogtanácsosi iroda iratai 

http://library.arcanum.hu/hu/view/MolDigiLib_LevLelt_43/?pg=4&zoom=h&layout=s 
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 Rónaföldi Zoltán: Kronológia. A borsodi és az ózdvidéki szénbányászat fontosabb évszámai és eseményei 

 http://users.atw.hu/rzterv/konyvek/Kronologia Borsodi es Ozdvideki banyaszat.pdf 

http://library.arcanum.hu/hu/view/MolDigiLib_LevLelt_43/?pg=4&zoom=h&layout=s
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1923 27 952 

1924 35 980 

1925 ~ 30 000 

1926 ~ 30 000 

1927 ~ 30 000 

1928 ~ 30 000 

 

A további évekről egyelőre nincs adatunk. 

Annyi azonban bizonyos, mert adatokat, levelezéseket találtunk, hogy a bánya a berentei 

szénlepárlón kívül szállított szenet a MÁV részére, de másoknak is, így többek között a Pan-

nónia Bőrgyár Rt. részére is Budapestre.
97

 

Kandó Kálmán az Alacskai Kőszénbánya és Villamossági Részvénytársaság igazgató-

jának a nagy tudású Bagossy Béla
98

 gépészmérnök kollégáját bízta meg, aki 1923-tól, 1928-ig 

a bányát is irányította. Ezzel együtt 1926-28 között az Imperial Vegyészeti Gyár műszaki 

igazgatója is volt.  (Ő később a Magyar Dunántúli Villamossági Rt
99

 igazgatója lett.)  

1924-től az alacskai bányában kihajtották az I, II, és III. lejtősaknákat is. 

Kandó Kálmán felkérésére, dr. Salgó Imre
100

 vegyészmérnök, saját eljárására, szénle-

párló üzemet létesített Berentén, ez volt az Imperiál Vegyészeti Gyár Rt berentei üzemet.
101
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 Sipos Antalné: Az államosítás előtt működött textil-, szőrme- és bőripari vállalatok repertóriuma (A Magyar 

Országos Levéltár segédletei, 14. Budapest, 2004) 

5. tétel Levelezés, szénszállítási megállapodás az Alacskai Kőszénbánya és Villamossági Rt.-vel 1931—1932 

http://library.arcanum.hu/hu/view/MolDigiLib_MOLsegedl_14/?pg=0&zoom=h&layout=s 
98

Bagossy Béla gépészmérnök, üzemigazgató, Bánhida. 1882-ben Szolnokon született. Középiskoláit Szolno-

kon, az egyetemet Budapesten végezte. 1904-től 1919-ig, mint a Ganz Villamossági Rt. mérnöke működött. 

1920-tól 1923-ig a Ganz és Társa Danubius Rt. üzemfőnöke volt felügyelői rangban. 1923-től 1928-ig az Alacs-

kai Kőszénbánya és Vill. Rt. igazgatója, ezzel egyidejűleg 1926-tól 1928-ig az Imperial vegyészeti gyár műszaki 

igazgatója volt. 1928-tól 1929-ig a Magyar Dunántúli Villamossági Rt. építkezésének ellenőrzését végezte és 

1930 jan. 1-től a vállalat üzemigazgatója lett. Működési köre a Budapest—Győr közötti állomások és a Buda-

pest—Horvátkimle közötti több ezer voltos távvezetékre terjedt ki. A vármegyei törv. hat. bizottság póttagja, a 

Magyar Mérnökök és Építészek Nemzeti Szövetségének, a Magyar Elektrotechnikai Egyesület, a Magyar Ter-

mészettudományi Társulat, a budapesti Mérnöki Kamara rendes tagja, a tatabányai tiszti kaszinónak tagja. Az m. 

kir. áll. felsőipariskolán létesített vezető gépészi tanfolyam miniszteri vizsgáló biztosainak egyike, a m. kir. 

Curián az energia törvény alapján létesített külön bizottság műszaki ülnöke és a bánhidai ref. egyház főgondno-

ka. Komárom és Esztergom közigazgatásilag egyelőre egyesített vármegyék múltja és jelene 

http://library.hungaricana.hu/hu/view/EsztergomKonyvek_115/?pg=739&layout=s&query=SZO%3D%28Alacsk

ai%29 
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 A Dunántúl és a Magyar Államvasutak Budapest–Hegyeshalom szakaszának villamosítására,valamint Buda-

pest áramellátásának biztosítására, az 1920-as évek második felében a magyar kormány tárgyalásokat folytatott 

az angol kormánnyal és londoni üzletemberekkel egy nagy összegű hitelkérelem tárgyában. A tárgyalások előre-

haladott szakaszában a magyar állam 1927 márciusában Magyar Dunántúli Villamossági Rt. néven 1 millió 

pengő alaptőkével egy vállalatot hívott életre a még függőben lévő tárgyalások befejezésére, a pénzügyek lebo-

nyolítására és a kezdődő építkezésekhez szükséges rendelések kiadására. A tárgyalások eredményeképpen a 

beruházásokhoz szükséges tőkét a vállalat a brit pénzpiacon szerezte meg. A követelések biztosítékaként az 

angol partner kikötötte, hogy a Magyar Államvasutakon keresztül a magyar állam biztosítja a törlesztések fo-

lyamatosságát. E követelés teljesítése érdekében a MÁV bérbe vette az épülő bánhidai erőművet a Magyar Du-

nántúli Villamossági Rt.-től. A fent említett bánhidai erőmű építésére a megrendeléseket 1927 decemberében 

adták ki. 1930. március 25-re az erőmű már üzemképes állapotban volt, de az energiaszolgáltatás csak 1930. 

június 28-án indult meg. Az erőmű építésével párhuzamosan folyt a Bánhida–Budapest, valamint a Bánhida–

Mosonmagyaróvár kettős távvezeték kivitelezési munkálatai, továbbá három transzformátor-állomás létesítése. 
100

 Életéről és munkáiról bővebben → Rónaföldi Zoltán: „Kandó Kálmán és a borsodi szénbányászat, valamint 

az „Imperiál – ügy” (Magyar Elektronikus Könyvtár) 
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Dr. Salgó korábbi kísérletei is bizonyították, hogy a magyar barnaszénből is lehetséges vegyi-

pari anyagokat előállítani és így komoly vegyipar hozható létre, a stabilan rendelkezésre álló, 

hazai alapanyagból. 

A cél a barnaszénből kátrány, majd benzol és ebből számos egyéb anyag előállítása volt. Ek-

korra tehető tehát hazánkban az egyik első, ipari szintű gyártómű létesítése a barnaszén nagy-

üzemi, vegyipari felhasználására.  

A szénlepárlás gondolatában és megvalósításában közrejátszott már akkor is sok min-

den. A gazdasági válság miatt nagyon nehéz volt akkor a magyar barnaszenet eladni, a MÁV, 

és sok más nagyfogyasztó is, inkább előtérbe helyezte a jobb minőségű szeneket, ezért a vi-

szonylag gyengébb borsodi szenek háttérbe szorultak. Kandó Kálmánék is láttak fantáziát 

abban, hogy a barnaszenet főleg lepárlásra, feldolgozásra használják fel. Ilyen módon a ter-

melt szenüknek biztos piaca lesz, és jó haszonnal lehet majd eladni. Ebből lett a most már 

Imperial Vegyészeti Gyár Rt, Berentére épített lepárlója. Ide aztán az alacskai bányájuk és a 

berentei lepárló közé kötélpályát építettek, a gazdaságos szállítás miatt.  

Később majd látni fogjuk, hogy a Salgótarjáni Kőszénbánya Részvénytársaság,
102

 amikor a 

szénlepárlásban bizonyosodott, hogy a borsodi barnaszénből nem lett eladható koksz,
103

 mint 

lepárlási melléktermék, akkor a befektetett pénzét is hátrahagyva, kihátrált az üzletből, pedig 

az valami elképesztően nagy összeg volt! Láttuk viszont a cég nagyságát az előzőekben, ezek 

szerint őket a néhány százezer pengős veszteség nem rázta meg. 

Dr. Salgó, Kőbányán is épített később egy lepárló telepet. Az Imperial nagyjából 1927-re érte 

el, mint cég, a teljes nagyságát.  

A kokszolás, más néven szénlepárlás a szénnek a levegőtől elzárt helyen történ hevítése. Az 

eljárás terméke a kohókoksz, mellékterméke az úgynevezett városi gáz. Szénlepárlásra a lega-

lább 25 % illóanyag-tartalmú szenek a legalkalmasabbak. Nagyobb illóanyag tartalmú szenet 

is szoktak kokszolni a gázhozam növelése érdekében, de az így nyert koksz minősége rosz-

szabb, csak háztartási fűtőanyagként használható. A kokszolás nagy teljesítményű úgyneve-

zett kamrás kemencékben történik, melyekbe 10-15 tonna szenet öntenek be.  

A kokszolás során a következő folyamatok zajlanak le:  

 100 °C-ig a szén kiszárad,  

 100-300 °C között: a kötött állapotú víz kiválik, széndioxid, kénhidrogén bomlik 

le, a gyantaanyagok eldesztillálnak,  

 300-450 °C között: a szén megolvad, kátrány (a kokszolás másik mellékterméke) 

és szénhidrogén gázok keletkeznek,  

 450-550 °C között: a kátrányképződés befejeződik, kialakul a félkoksz szerkezet,  

 550-700 °C között: történik a gázképződés,  
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 Az Imperiál perben, Dr. Salgó Imre a vallomásában, a berentei szénlepárló gyár üzembeállítását 1927-re tette. 
102

 A kiegyezés után az ország iparosodása erőteljesen megindult, új vasutak épültek, új bányák nyíltak, a szén-

termelés évről-évre növekedett. 1868 augusztusában alakult meg a Salgótarjáni Kőszénbánya R.T. mint a   Szent 

István Társaság jogutódja, 2.4  millió  forint alaptőkével.   Első elnöke gróf Forgács Antal, volt udvari kancellár, 

Nógrád-megyei földbirtokos lett. A vállalat 1920-ban a Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű Rt-vel együtt Borsod 

megyében, Bánfalva község határában is vásárolt szénjogokat, melyek kiaknázására megalapították a Bánvölgyi 

Kőszénbánya Rt-t. 
103

 A keletkezett koksz szétporladt. 
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 700 °C felett: a szénhidrogének elbomlanak, hidrogén keletkezik, a szén megszi-

lárdul, s egyre tömörebb kokszszerkezet alakul ki,  

 Nagyobb hőmérsékleten a szén grafit formájában szilárdul meg, a koksz ezüstös 

színűvé és nagy szilárdságúvá válik. 

Ha a szenet elgázosító közeg segítségével tökéletlenül égetjük el, salak és éghető alkotóré-

szekből álló gáz keletkezik.  A széngázosítás célja nem fűtőgáz, hanem vegyipari, vagy más 

ipari célokat szolgáló gáz előállítása. 

A kőszén levegő  nélküli hevítésével, a destruktív desztilláció útján, képződő termék a kő-

szénkátrány. Ezt a műveletet 1200–1300 °C-on, anaerob
104

 körülmények között elvégezve 

koksz, kamragáz és kőszénkátrány keletkezik. Számos, a vegyiparban hasznos egyéb alap-

anyagot is tartalmaz - benzol, toluol, xilol, fenol, piridin stb. -, amelyek oldószerekkel vonha-

tók ki, vagy további desztillációval nyerhetők. Ilyen módon élelmiszerszínezék, mesterséges 

aromák, festékek (anilin), olajok és krémek, valamint gyógyszerek készíthetők a további fel-

dolgozásokból. A kőszenekből katalitikus hidrogénezéssel, vagy Fischer-Tropsch szintézis-

sel cseppfolyós szénhidrogén is előállítható. Ez az úgynevezett „műbenzin”, meglehetősen 

drága, ezért csak benzinhiányos helyzetekben vált jelentőssé. 

Ez bizony a II. világháború volt, amikor a németek szinte az egész időszakot „olajhiányban” 

csinálták végig. Ennek ellensúlyozására számtalan szintetikus üzemanyagot előállító gyáruk 

volt Európa szerte, de főleg a jó adottságú szénvidékeken, például Sziléziában. Úgy gondo-

lom, hogy már az első világháború ugyanilyen tapasztalatai alapján kezdték meg a szénből 

való benzingyártás ipari méretű kísérleteit.
105

 

A hazai szénbányászatban több szénlepárlási üzemről is tudunk, így a Kandó – dr. 

Salgó féle berentei üzemről (Imperiál Rt, 1927), majd ugyancsak az Imperiál Rt kőbányai 

gyáráról, a Schlattner Jenő
106

 féle dorogi gyárról (1929
107

), a Varga József
108

 műegyetemi 

tanár féle, péti üzemről (1935)…  
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 Oxigéntől elzártan végbemenő folyamat. 
105

 A II. világháború során a németek folyamatosan üzemanyaghiánnyal küzdöttek. Ez a háború későbbi idősza-

kában fokozódott, amikor jelentős kőolaj lelőhelyeket veszítettek el. Náluk nagyon sok és nagy kapacitású mű-

benzin előállító üzem volt, időszakosan a benzinszükségletük fele származott műbenzin előállításból. Németor-

szág lázas sietséggel igyekezett szénolaj-iparát fejleszteni, és mivel a szintézisgázt előnyösen lehet kokszból 

előállítani, ami ott gazdaságos, ahol kokszolás folyik, a Ruhr-vidék pedig a német kokszolóipar hazája, kézen-

fekvő, hogy az első Fischer-Tropsch benzingyár a Ruhr-vidéken épült fel. 1937-re már elérték, hogy Németor-

szág benzinszükségletének több mint felét a birodalom határain belül állították elő. Ez óriási mennyiség, figye-

lembe véve, hogy Németország benzinfogyasztása abban az évben 2,3 millió tonna volt. 1941-ben már húsz gyár 

termelt szintetikus motorhajtóanyagot, további 6 üzem termelésével együtt 1941 és 1943 között kb. 5 millió 

tonnát évente. A Harmadik Birodalom szintetikus üzemanyag-termelésének csúcspontja 1943-ban volt, ez 36 

212 400 hordót, azaz 5 036 495 tonnát tett ki. 1945. május 9. után a szövetségesek egymással versengve hajku-

rászták a német tudósokat, mérnököket és kvalifikált szakmunkásokat Európában. Az Egyesült Államok hadse-

rege az Operation Paperclip (Gémkapocs-hadművelet) hadművelet keretében szervezetten és tömegesen telepí-

tette az Egyesült Államokba az elfogott német szakembereket. Az Egyesült Államok kongresszusa 1944. április 

5-én 30 millió dollárt hagyott jóvá a hadsereg szintetikus folyékony üzemanyag-programjához a fejlesztések 

finanszírozására. Ennek során egy Missouri állambeli, szintetikus ammóniát gyártó üzemet átállítottak üzem-

anyaggyártó kísérleti üzemmé. A személyzet részét képezte a Gémkapocs Hadművelet keretében dolgozó 7 

német szakember is. A Bergius-folyamat alkalmazásával 1949-ben napi 200 barrel (28 tonna) gázolajat állítottak 

elő. 
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 Schlattner Jenő (Salgótarján, 1896. július 21. – Budapest, 1975. október 10.) Kossuth-díjas gépészmérnök, a 

kémiai tudományok kandidátusa, a Szénfeldolgozó Vegyipari Központ műszaki vezetője; az MTA Kőolaj-, Gáz- 

és Szénfeldolgozási Bizottságának elnöke. Diplomáját 1921-ben a Műszaki Egyetemen szerezte. 1924-től a sal-
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A berentei létesítmény eredményesen működött, az alacskai szénbánya pedig termelte 

az alapanyagot. A szénlepárlásból származó kőszénkátrányolajat (neutrálolaj) a MÁV, fatelí-

tés céljára átvette a talpfák gyártásához. A lepárláskor keletkezett egyéb termékek sorsáról 

nem tudunk. Dr. Salgó későbbi munkásságát áttekintve azonban látható, hogy ő – különféle 

körülmények között – a vegyészet számos területén próbálkozott, munkálkodott. A bánya és a 

vegyipari üzem is átvészelte az 1920-as évek végi gazdasági válságot is, amikor bányák, üze-

mek százai mentek tönkre. 

Amint említettük bizonyos, hogy a borsodi szénlepárlás kezdeteinél a Salgótarjáni Kőszénbá-

nya Rt. is ott volt, mint üzlettárs és befektető. Amikor azonban az idők folyamán bebizonyo-

sodott, hogy a képződött koksz elporlad, nem marad egyben, kivonultak a további kutatások-

ból és e témában Doroggal és az ottani szénnel kezdtek el intenzíven foglalkozni.
109

 Az vi-

szont teljességgel bizonyos azonban, hogy a Magyar Általános Kőszénbánya Rt (MÁK) és 

vállalatai csak 1929-től kezdtek üzemszerűen szénlepárlással foglalkozni. 

Sajnálatos módon Kandó Kálmán 1931-ben történt halálával – majd később viszony-

lag rövid időn belül elhunyt másik két tulajdonostárs is – az alacskai bányászati és a berentei 

szénlepárlási munkákban jelentős változások álltak be.  Csak gyanítani lehet, hogy az ő sze-

mélyisége volt döntően a meghatározó, ezért aztán a halálával a tulajdonosok között megren-

dült az egység. A Kandó család anyagi okok miatt a részvények egy részétől megvált. Az 

Alacskai Kőszénbánya és Villamossági Rt egy kisebb szénterületet eladott Sugár István bá-

nyavállalkozónak. E területen később az István I. akna létesült.  

A bányászati-vegyészeti közös munkában pedig az Imperiál, az előzőekhez képest sokkal 

nagyobb befolyást szerzett.
110

  

A berentei Imperial szénlepárló üzemre vonatkozóan 1922-1938 évek között találha-

tók iratok, szerződések: jegyzőkönyvek, végzések, helyszínrajzok, levelezés. Valószínűleg ez 

tehát 1938-ban szűnt meg véglegesen.
111

 A budapesti gyárukra vonatkozóan azonban még 

1940-ben is vannak irattárazott dokumentumok. 

                                                                                                                                                                                     

gótarjáni Kőszénbánya Rt. dorogi erőműve és a szénlepárló üzem vezetője volt. 1933-ban tervezte és szabadal-

maztatta az első komplex barnakőszénlepárló telepet. Nevéhez fűződik az úgynevezett Sclattner-kemence meg-

építése. Munkásságáért kapta Kossuth-díját 1951-ben. A műszaki egyetem díszdoktora (1961). Dorogon utcát 

neveztek el róla. Művei: A dorogi lepárlótelep és sajtolt kokszgyártás (1936); A magyar barnaszenekből előállít-

ható kohókoksz gyártása (1953) 
107

 Egyes források szerint ez még csak a félüzemi kísérletek kezdete, mert csak 1933-ban szabadalmaztatta az 

eljárását. 
108

 Varga József (Budapest, 1891. február 8. – Budapest, 1956. december 28.) Corvin-koszorús és kétszeres Kos-

suth-díjas magyar vegyészmérnök, gazdaságpolitikus, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia rendes 

tagja. Fő kutatási területe a közép- és nagy nyomás alatti szénhidrogén-kémiai folyamatok reakciókinetikai vizs-

gálata volt. Nemzetközi szinten is elismert ipari eljárást dolgozott ki a műbenzin, gázolaj és fűtőolaj előállítására 

a kőszén és kőolaj katalitikus hidrogénezése, hidrokrakkolása útján (ún. Varga-eljárás). 1939 és 1943 között 

Magyarország iparügyi, valamint kereskedelem- és közlekedésügyi minisztere volt. 
109

 Az Imperiál perről készült iratok aztán ezt bizonyítják is.  
110

 Rónaföldi Zoltán: Kronológia. A borsodi és az ózdvidéki szénbányászat fontosabb évszámai és eseményei 
 http://users.atw.hu/rzterv/konyvek/Kronologia Borsodi es Ozdvideki banyaszat.pdf 
111

 Jenei Károly: A Salgótarjáni Kőszénbánya Rt. és konszern vállalatai: Repertórium (Levéltári leltárak 43. 

Budapest, 1968. Magyar Országos Levéltár.       
http://library.arcanum.hu/hu/view/MolDigiLib_LevLelt_43/?pg=4&zoom=h&layout=s 

http://users.atw.hu/rzterv/konyvek/Kronologia%20Borsodi%20es%20Ozdvideki%20banyaszat.pdf
http://library.arcanum.hu/hu/view/MolDigiLib_LevLelt_43/?pg=4&zoom=h&layout=s
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Az Alacskai Kőszénbánya és Villamossági Rt 1934-35-ben működését szüneteltette. 

Ez valószínűleg már erős összefüggésben lehetett az Imperiál Rt perével és a berentei üzemé-

nek leállásával.  

Az 1930-as évek elején azonban az Imperiál Rt-t a versenytársak – ez német cég
112

 volt, akik 

a magyarországi piacukat védték ilyen módon – áttételesen, hazai cégek és a MÁV bevonásá-

val perbe fogták, ami éveken át húzódva, az Imperiált tönkretette.
113

 Ezzel ért véget a borsodi 

szén vegyipari felhasználásának kezdeti fejezete. Az Alacskai Kőszénbánya és Villamossági 

Rt iratai között 1938-as keltezéssel lehet fellelni azt az utolsó iratot, amely a berentei 

„Imperiál” Vegyészeti Gyár Rt működésével kapcsolatos.  

Egy visszaemlékezés szerint az Alacskai Kőszénbánya és Villamossági Részvénytársa-

ság a bányáját véglegesen 1939-ben zárta be. Egy más forrás szerint azonban ez nem bezárást, 

hanem tulajdonosváltozást takart. A Salgótarjáni Kőszénbánya Rt. konszernné alakulása a két 

világháború között ment végbe, tevékenysége vertikális és horizontális irányban jelentősen 

kibővült. 1940-1944-es kimutatásuk szerint a konszernhez számos bányavállalat és egyéb cég 

is tartozott, így többek között az Alacskai Kőszénbánya és Villamossági Rt is, amelyet 100 %-

os tulajdonú „leányvállalatként” tüntettek fel.
114

 A részvénytöbbséget a Salgótarjáni Kőszén-

bánya Rt. 1944. július 5-én özv. Dobrovits Lajosnétól
115

 megvásárolta. 1945-ben keltezett irat 

szól az „üzemszüneteltetési díj” megfizetéséről, tehát valamikor itt lehet az Rt vége is.
116

 Ezt 

erősíti, hogy a Magyar Országos Levéltár fondjainak és állagainak jegyzékében az Alacskai 

Kőszénbánya és Villamossági Rt iratai 1921-1945 évek között vannak nyilvántartva.
117
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 Csak egy adalék ehhez a német céghez. A háború után ez a német vállalat a „nürnbergi per listáján” rajta volt, 

részben a koncentrációs táborok életben hagyott rabjainak rabszolgaként való dolgoztatásáért, másrészt pedig 

olyan vegyipari termékek előállítása miatt, amelyet a rabok „elgázosítására” használtak fel (Zyklon-B)… A per 

során a cég 23 vezetőjét vádolták meg, de csak 12 (más források szerint 13) főt ítéltek el. Bár a vállalat 1952- 

ben hivatalosan felszámolásra került, ez nem zárta ki a társaság további törvényes létét. A társaság folyamatos 

létezésének célja volt, hogy „felszámolás alatt álljon” és ügyeinek rendezett lebontása címén valahogy működ-

jön. Mivel szinte az összes eszköze és tevékenysége átkerült más kapcsolt társaságokba (BASF, Hoechst vegyi-

művek, Bayer gyógyszergyár), ezért ezt megtehette! 2001-ben jelentették be, hogy 2003-ban hivatalosan lezárják 

az ügyeiket. Az évek során folyamatosan bírálták, hogy nem fizetett kártérítést a korábbi munkásoknak, mert az 

1952 utáni fennmaradás oka ezeknek a követeléseinek kezelése és az adósságainak megfizetése volt! A társaság 

viszont a folyamatban lévő jogvitákban, évtizedekig húzta az időt. 2003. november 10-én a felszámoló beadta a 

fizetésképtelenségi bejelentést, de ez nem befolyásolja a létezését és a vállalat, mint jogi személy tovább is léte-

zett. Nem csatlakozott a 2001-ben létrehozott nemzeti kártérítési alaphoz. A cég rendszeres éves Frankfurti talál-

kozóján, minden évben, több tüntető demonstrált a kártérítések elmaradása miatt! A cég csak 2012-ben szűnt 

meg…  
113

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

nikus Könyvtár) 
114

 Szvircsek Ferenc: Bányászkönyv (Salgótarján, 2000) 

http://library.arcanum.hu/hu/view/MEGY_NOGR_Sk_2000_Banyaszkonyv/?pg=473&zoom=h&layout=s 
115

 Özv. Dobrovits Lajosné, Kandó Sára - Ilona, Kandó Kálmán lánya. 
116

 Jenei Károly: A Salgótarjáni Kőszénbánya Rt. és konszern vállalatai: Repertórium (Levéltári leltárak 43. 

Budapest, 1968. Magyar Országos Levéltár 

http://library.arcanum.hu/hu/view/MolDigiLib_LevLelt_43/?pg=4&zoom=h&layout=s 
117

 Ember Győző: A Magyar Országos Levéltár fondjainak és állagainak jegyzéke II. kötet P-Z szekciók (Buda-

pest, 1974) 

http://library.arcanum.hu/hu/view/MolDigiLib_MOLfondjegy_1974_2/?pg=203&zoom=h&layout=s 

http://library.arcanum.hu/hu/view/MEGY_NOGR_Sk_2000_Banyaszkonyv/?pg=473&zoom=h&layout=s
http://library.arcanum.hu/hu/view/MolDigiLib_LevLelt_43/?pg=4&zoom=h&layout=s
http://library.arcanum.hu/hu/view/MolDigiLib_MOLfondjegy_1974_2/?pg=203&zoom=h&layout=s
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Az Alacskai Kőszénbánya és Villamossági Rt működésről még annyit, hogy a szénbányák 

államosításakor készült kimutatásban (1946) már „nem működik” megjegyzés szerepel a neve 

mellett.
118

 

A korábban már említett – eladott bányaterületeken - az István szénbányaművet (István I. 

lejtősakna és Erzsébet I. - II. lejtősaknák) 1934-44 között az Észak magyarországi Kőszénbá-

nya Rt. üzemeltette. 1944-ben Zsurkay Zoltán is mélyített a község területén egy kutató 

függőlegesaknát. A szénbányászat államosítását követően az alacskai szénbányákat Sajó-

szentpéter III. aknához csatolták. Ez a bányaüzem 1973-ban fejezte be a termelését.
119

 

 Nézzük ezek után a villamos energetikai elképzelést, a vízi erőmű gondolatát és az 

ezért tett dolgokat! 

Még egy terv tehát, amely Kandó Kálmánhoz és Borsodhoz, Sajókazinc, Barcika, Berente, 

Sajószentpéter térségéhez köthető.  

Ő, az Olaszországban töltött mérnöki évei alatt, részletesen megismerte az ottani vízi erőmű-

vek elveit. Nem csoda hát, hogy később itthon is sokat foglalkoztatta e kérdés. Mind energeti-

kailag, mind a Ganzban tervezett, gyártott villamos generátorok és turbinák alapján köze volt 

e problémakörhöz is. Az olasz vasút-villamosítás terén is nagyot alkotott, de ugyanezt a té-

mát, a hazai vasút-villamosítást is ő szorgalmazta. Mindezt már az I. világháború idején! 

Hazánk számára – érthetetlen módon – sajnos jelenleg a vízi energia sem elég „környezetba-

rát”. Valamikor nálunk is az volt és sok helyen, ma is az a világban.  

A vesztes I. világháború és az azt követő zűrzavar, már előrevetített bizonyos dolgokat. Az I. 

világháborús összeomlás időszakában Teleki Pál,
120

 1918 októberében, létrehozta a Béke elő-

készítő Irodát, melynek az volt a feladata, hogy Magyarország tudományos alapokon, az or-

szág belső struktúráinak teljes körű feltárásával készüljön a közelgő béketárgyalásokra. A 

béke előkészítés munkálataiban részt vettek geográfusok, közgazdászok, statisztikusok, hidro-

lógusok, történészek stb. Teleki a történelmi Magyarország egységének megőrzését tekintette 

elsődleges feladatnak, s azokat a megközelítéseket részesítette előnyben, amelyek a területi 

egység megőrzését a nemzetközi tudomány, illetve a nemzetközi érdekek függvényében pró-

bálták megfogalmazni.  

A magyar delegáció által kidolgozott „A magyar energia-gazdaság” című jegyzék is lényegi 

elemként fogalmazta a vízi energia jelentőségét, illetve a potenciális elcsatolások negatív ha-

tásait: "Azután már a vízierő sem segíthetné ki e megmaradó, de halálraítélt országrészt a 

reákövetkező óriási energiaínségből..."
121
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 Erdmann Gyula: Dokumentumok a magyar szénbányászat történetéből, 1945–1949 (Források a magyar népi 

demokrácia történetéhez 1. Budapest, 1975) 

http://library.arcanum.hu/hu/view/MolDigiLib_ForNepDem_01/?pg=0&zoom=h&layout=s 
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 Dr. Izsó István: A Miskolci Bányakapitányság kerületének bányaipara 
120

 Széki gróf Teleki Pál János Ede (Budapest, 1879. november 1. – Budapest, 1941. április 3.) magyar geográ-

fus, egyetemi tanár, politikus, miniszterelnök, tiszteletbeli főcserkész, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. 
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 Cholnoky szerk. 1920-1921 II. 56. o. 
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Benedek
122

-Kandó-Viczán  

féle vízierőmű térkép
123

 

 

 „A Magyarország 

vízi erői” béketárgyalási 

jegyzék szerzője, a béke-

küldöttség tagjaként szintén 

Viczián Ede
124

 volt, aki 

elemzését egy külön kis 

füzetben is megjelentette.  

A Kárpát-medence 

energiaellátása európai je-

lentőségű közgazdasági kérdésként aposztrofálódott. 1910-ben a magyar ipar egészében véve 

49 ezer lóerő vízi energiát használt fel. Magyarország számára a vízi energia hasznosítása 

kínálja a korszakban a legjobb megoldást. A hegyvidéki folyók és patakok, valamint a techni-

ka fejlődésével a Duna és a Tisza is hasznosítható. Viczián szerint a történelmi Magyarország 

területén mintegy 2,7 millió elméleti lóerő vízienergia-teljesítményre lehet számítani. A leg-

nagyobb vízerőmű Orsovánál építhető meg,
125

 mintegy 320 ezer lóerővel. A másik nagy du-

nai erőmű legalkalmasabb telephelye Pozsony, mintegy 50 ezer lóerővel. 

A magyar tárgyalóküldöttség különös erőfeszítéseket fordított arra, hogy megvilágítsa a Tisza 

völgyének árvízveszélyét, amennyiben a Kárpátok északkeleti részét elcsatolják az országtól. 

Külön megfogalmazták a hegyvidéki víztározók és az ország területi integritása megőrzésé-

nek összefüggéseit. A hegyvidéki víztározók négy fő célt szolgálnak: 1. a víz energiájának a 

kihasználását, 2. a hajózást, 3. az öntözést, 4. az árvizek megakadályozását.  
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 Benedek József (1876-1941) mérnök, szakíró, a hazai vízenergia és vízszabályozás kérdéseivel foglalkozott. 

(Benedek J. 1919: A soroksári Dunaág vízerőtelepeinek előzetes üzemterve. Budapest; Benedek J.-Kandó K.-

Viczián E. 1920: Magyarország vízienergetikai potenciálja. Térkép. Budapest, Magy. Kir. Földművelésügyi 

Minisztérium Országos Vízépítési Igazgatósága; Sajó E.-Benedek J. 1911: A Soroksári Dunaág felső kamrazsi-

lipjének pályatervei és kiviteli terve. - Vízügyi Közlemények, 3. füzet, 145-175. o….) 
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 Tudomány és politika a magyar századokban. A magyarországi vízi energia hasznosításának száz éve 

http://epa.oszk.hu/00700/00775/00008/1999_08_07.html 
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 Viczián Ede (Tápiófarmos, 1872. márc. 17. – Bp., 1931. szept. 19.): mérnök. 1903-ban szerzett mérnöki ok-

levelet a budapesti műszaki egyetemen. 1905-ben állami szolgálatba lépett; előbb a szolnoki Folyammérnöki 

Hivatalnál, később a földművelésügyi minisztérium vízrajzi osztályánál kapott beosztást. Hazánk vízerőinek 

felmérésével úttörő munkát végzett a vízerő hasznosítás, illetve a tervszerű vízerőgazdálkodás előkészítése terén. 

1909-től a soroksári Dunaág szabályozásának tervezője és a kivitelezési munkálatok vezetője. Tervei szerint 

épült a tassi vízerőtelep is. 1920-ban, mint szakértő a Párizsba kiküldött békedelegáció tagja. Az 1920-as évek 

jobboldali mérnökmozgalmainak egyik közismert vezetője volt.  
125

 A románok meg is építették természetesen! Az energetikai projekt 1964-ben indult Románia és Jugoszlávia 

közös vállalkozásaként. 1972-ez befejezése idején ez volt az egyik legnagyobb vízerőmű a világon a benne talál-

ható tizenkét egység által generált 2052 MW-os teljesítménnyel, mely egyenlően oszlott meg a két ország között. 

A Vaskapu I vízerőmű a legnagyobb gát a Dunán és az egyik legnagyobb vízerőmű Európában, mely a Románia 

és Szerbia közti Vaskapu-szorosban található, természetesen ez Orsova közvetlen közelében van! Az erőmű 

román oldala évi 5,24 TWh áramot termel, míg a szerb oldalon 5,65 TWh a termelés. Az eltérés a létesítmény 

két oldala között annak köszönhető, hogy míg Romániában egy újabb, így elméletben hatékonyabb áramfejlesz-

tő-típust használnak, mint a szerb oldalon, az a valóságban megbízhatatlannak bizonyul, így az ebből fakadó 

gyakori karbantartás és javítás következményeképp éves teljesítménye összességében alacsonyabb. 

http://epa.oszk.hu/00700/00775/00008/1999_08_07.html
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A béketárgyalásokon megfogalmazott magyar álláspont szerint a Felső-Tisza völgyében 3-4 

nagy völgyzáró gát megépítésével 6-700 millió m
3
 vizet lehetne, s kellene tárolni. A felduz-

zasztott víz segítségével 100-120 ezer állandó lóerő teljesítményű erőműveket lehet építeni, 

amelyek segítségével 1,5 millió tonna szenet lehetne megtakarítani.  

Kandó Kálmán is részt vett a trianoni béketárgyalásokra készült tudományos anyagok kidol-

gozásában. A békekonferenciára nagyon sok vízgazdálkodási, erőmű politikai stb. térkép ké-

szült, melyek közül az egyik legérdekesebb és legátfogóbb a Benedek - Kandó - Viczián szer-

ző hármas által kidolgozott erőmű- és villamos-energetikai hálózat elgondolása, mely átfogó 

módon fogalmazta meg a hegyvidéki erőművek és egy, Budapestet ellátó 1700 km-es orszá-

gos jelentőségű elektromos fővezeték koncepcióját. A kor technikai színvonalán, a Kárpát-

medence területén megépítendő egységes vízerőmű-hálózat évi 19,4 millió tonna szén megta-

karítását jelentette volna. A Kárpát-medence elméletileg szinte teljes – akkori - energiafel-

használását vízerőművekből tudták volna fedezni. 

Az Alacskai Kőszénbánya és Villamossági Rt nemcsak a nevében hordozta a villamos-

ság fogalmát. Amikor az alacskai - berentei területen Kandó Kálmánék dolgozni kezdtek, az 

1920-as évek elején, akkor egy vízi erőművet is megálmodtak a Sajóra!  

A trianoni diktátum okozta gazdasági traumát az ország akkori vezetése olyan módon kívánta 

feloldani, vagy legalábbis enyhíteni, hogy a megmaradt hazai alapanyagok, és lehetőségek 

hasznosítását szorgalmazta. 

Amint azt az előzőekben láttuk Kandó Kálmán barátja volt az a Viczián Ede, aki akkor már a 

Magyar Vízügyi Hivatal vezetője, államtitkári rangban. Az elképzeléseknek a közös átgondo-

lása után, Kandó megbízást adott dr. Guoth Béla
126

 műegyetemi magántanár, magánmérnök-

nek, hogy Sajószentpéter térségében, a Sajón létesíthető vízi erőmű terveit dolgozza ki. A ter-

vek nagy pontossággal, mindenre kiterjedően el is készültek.  Irattári adatok szerint az erőmű 

teljes tervdokumentációja 1925-ben már rendelkezésre állt.
127

 

A tervezett erőmű 7,5 km hosszúságú, 4 m
3
/s vízmennyiséget szállító felvíz (üzemvíz) 

csatornája az akkori felső-barcikai (ma Kazincbarcika) vasútállomással szembeni Sajó kanya-

rulatból indult ki. Itt létesült volna a duzzasztógát.  A felvíz csatorna, a terveken nagyrészt a 

Bánréve – Miskolc vasúttal párhuzamosan futott, és Sajószentpéter előtti turbinaházig tartott. 

Gyakorlatilag azon a területen haladt volna át, melyen az 1950-es évek elején a Központi 

Szénosztályozó, a Borsodi Hőerőmű és ezek egyéb létesítményei épültek meg. A turbinákig a 

duzzasztott víz esése 10,5 m volt. Három, egyenként 1,03 MW teljesítmény előállítására ké-

pes – vízszintes tengelyű – vízturbinát hajtott volna meg, melyek közvetlenül kapcsolódtak a 
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 Guoth Béla (Pozsony, 1884. febr. 29. – Bp., 1971. okt. 27.): mérnök. Oklevelet a budapesti József Műegye-

temen szerzett (1906). 1906-tól a geodéziai tanszéken tanársegéd. 1910-ben doktorált. Számos hazai és külföldi 

vízépítési műtárgy tervezésében és építésében vett részt, ő tervezte a csepeli szabadkikötő műtárgyainak többsé-

gét. 1920-tól földmérői munkakörben dolgozott, főként a tagosításokkal foglalkozott. A tagok numerikus terve-

zéséről írt tanulmányai új utakat nyitottak a hazai geodéziai gyakorlatban. Hajnal Sándorral együtt nevéhez fű-

ződik a budapesti I. és II. rendű szintezési hálózat kifejlesztése. (A közvetlen hosszmérés pontossága (disszertá-

ció, Bp., 1919); Új tagok numerikus tervezése a tagosításban (Bp., 1942); Budapest–Csepeli Nemzeti és 

Szabadkikötő távlati fejlesztésének tanulmánya. 5. Magasépítési rész (Fekete Györggyel, Bp., 1959). 
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 Rónaföldi Zoltán: Kronológia. A borsodi és az ózdvidéki szénbányászat fontosabb évszámai és eseményei 

http://users.atw.hu/rzterv/konyvek/Kronologia Borsodi es Ozdvideki banyaszat.pdf 

(A Kandó Kálmán-féle vízi erőműtelep létesítése. Műszaki rajzok, leírások, hirdetmények 1925) 

http://users.atw.hu/rzterv/konyvek/Kronologia%20Borsodi%20es%20Ozdvideki%20banyaszat.pdf
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generátorokkal. Az alvíz csatornát ezt követően még 1,5 km hosszúságra tervezték. Ilyen mó-

don 3,09 MW villamos energia előállítására lett volna lehetőség. Ezt megelőzően ebben a 

tágabb térségben 1903-ban épült a Hernádon a gibárti vízi erőmű (nagyjából 0,6 MW) majd a 

kesznyéteni erőmű – a II. világháború előtt – amely 4,4 MW teljesítményre készült. 

 

A Sajóra tervezett vízi erőmű helyszíne, Barcika és Sajószentpéter térségében, 

(A III. katonai felmérés térképének részlete)
128

 

 

Csak a tények és az összehasonlíthatóság teljességének kedvéért említem meg, hogy a 

Sajókazincon bányászott szenekre, Barcika vasútállomás mellett épült egy hőerőmű 1923-

ban, amely kezdetben 6,7 MW, az 1930-as fejlesztés után már 12,4 MW teljesítményre volt 

képes. Ez a hőerőmű 12 tonna/óra szenet 

igényelt, ami 105 000 tonna/év elégetésével 

működött. A Kandó - Viczián féle elképzelés 

tehát nagyjából ennek a teljesítménynek a 

negyedére lett volna képes, de környezetbarát 

módon.
129

 

 

A barcikai erőmű, 1923.
130

 

 

Sajnos Alacskai Kőszénbánya és Vil-

lamossági Rt-nél, az előbb említett tulajdo-

nosi halálesetek miatt ez a terv nem valósult meg. Tragikus egybeesése a dolgoknak, hogy a 

Sajón épülő vízi erőmű másik pártfogója, Viczián Ede is 1931-ben hunyt el.   
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 http://lazarus.elte.hu/hun/digkonyv/topo/200e/38-48.jpg 
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 Rónaföldi Zoltán: Kronológia. A borsodi és az ózdvidéki szénbányászat fontosabb évszámai és eseményei 

http://users.atw.hu/rzterv/konyvek/Kronologia Borsodi es Ozdvideki banyaszat.pdf 
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 „Barcikai Szénbányák Villanytelepe” az eredeti név. Rudabányától, Egerig és attól délre épült távvezeték, a 

villamosenergia szállítására.  

http://lazarus.elte.hu/hun/digkonyv/topo/200e/38-48.jpg
http://users.atw.hu/rzterv/konyvek/Kronologia%20Borsodi%20es%20Ozdvideki%20banyaszat.pdf
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A vízi erőmű csak terv maradt tehát, de nagyon jól tükrözi az akkor élt emberek törek-

véseit, hogy a Trianon okozta gazdasági helyzetet a hazai fellelhető adottságokból oldják meg 

és ne külföldről. 

Ennyit a „Trianon utáni borsodi kooperáció”-ról.  

Így már talán még jobban lehet majd értékelni, érzékelni a tényleges „borsodi kooperáció” 

dolgait! 
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A „borsodi kooperáció”  

műszaki - gazdasági elemei  
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„Álmokat ébreszteni, célokat kitűzni csak úgy lehet,  

ha azok nem hiú, valóságtól elrugaszkodott ábrándok,  

hanem szívós munkával elérhetők.” 

Kemény Dénes 

 

Az országos fejlesztési tervek egyike volt tehát az úgynevezett „borsodi kooperáció", 

mely már a hároméves tervben felvetődött. Úgy vélték, hogy a sajóvölgyi szénkészletek ele-

gendőek egy villamos energetikai – barnaszénkokszoló – vegyipari kombinát telepítéséhez. A 

Sajó vize, a pétisó készítéséhez szükséges mészkő közelsége támogatta ezt az elképzelést. A 

kooperáció színteréül választott Kazincbarcikán és Berentén tehát széntüzelésű erőművet, 

szénosztályozót, kokszolóművet, s barnaszénalapú vegyigyárat („nitrogénmű") kívánatos 

építeni, a szükséges kiszolgáló művekkel együtt, mégpedig igen rövid idő, 3-4 év alatt. Az 

eredeti elképzelések szerint a „kooperáció" 1953-ban már működött volna.  

Mivel mindez a szénbányászat további gyors fejlesztését igényelte, felvetődött a szénbányá-

szat munkaerő kérdése, annak megoldási lehetőségei (a bányászok számának gyors növelését 

a munkaerőhiány gátolta). Végül olyan elképzelés született, hogy a sajóvölgyi bányászat „la-

kótelepe" is Kazincbarcikán épüljön fel – rövidtávon 4 000, nagyobb távlatban 10 000 (!) bá-

nyászlakás elkészítése volt a cél.  

 

"A kérdés ezek után úgy vetődik fel, hogy hová telepítsük ezeket a lakásokat, illetve 

ezen keresztül a bányászati és egyéb dolgozókat. ... Kazincbarcika városfejlesztési tervénél a 

tervezők abból indultak ki, hogy az új város ne csak a helyi üzemek munkaerőinek letelepítését 

szolgálja, hanem egyúttal a sajóvölgyi szénbányászat bányászváros centruma, elsőrendű bá-

nyásztelepülés is legyen. Az új város beruházási programjában 40% bányásznépességet ter-

veztek, nem számítva a szénosztályozó és a bányagépjavító dolgozóinak létszámát."  

 

S rögtön idézzük 1959-ből (!) származó kritikáját is:  

 

"A tervezők annak ellenére, hogy általában helyes elvekből indultak ki - a bányászok 

részére kulturált városi életet, megfelelő kommunális ellátottságot kívántak biztosítani -, a 

népgazdasági érdekeket szem előtt tartva igyekeztek az olcsóbb csoportos építést javasolni. 

Emellett azonban a tervezőket sokszor elragadja a vágy, hogy ha már új várost építünk, le-

gyen az nagy és monumentális és oldja meg ideálisan a problémákat. A másik oldalon állnak 

a bányászok, akik a régi megszokotthoz, sokszor éppen a kétlakiságból maradt hagyományok-

hoz ragaszkodva, hangsúlyozzák, hogy az „aknára" telepített lakóhely az előnyös, amivel a 

bányászok megszabadulnak a fáradságos napi ingázástól és biztosítani lehet nekik a „kis ház-

táji" gazdaságot is (sertést és kertet) stb. Kétségtelenül vannak mind az egyik, mind a másik 
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álláspontnak előnyei, illetve hátrányai. A központi bányászcentrum nagyobb lehetőséget nyújt 

a kulturált városi élet biztosítására. Az építkezési költségek kisebbek. A másik oldalon ugya-

nakkor kétségtelenül előnyt jelent a lakóhely és a munkahely közelsége, mert így a dolgozók 

megmenekülnek a napi utazgatás fáradalmaitól és a szállítási költségek is megtakaríthatók. A 

kompromisszumos megoldás lényege az, hogy Kazincbarcikának bányászvárossá való fejlesz-

tését folytatni kell, de csak olyan mértékig, amilyen mértékig azt a közvetlen Kazincbarcika 

környéki bányák fejlesztése - az egyéb telepített iparok mellett - megkívánja, illetve addig 

ameddig a bányásztelepülések gyors közlekedési viszonyainak megteremtése biztosítva 

lesz."
131

 

 

A „borsodi kooperáció" munkaerő-szükségletének biztosítása és a bányászok letelepítése 

lakások ezreinek építését is megkövetelte – megszületett tehát egy új város felépítésének 

szándéka is. „Új" városok építésének gondolata ebben az időben nem állt távol a világ építé-

szetének gondolatkörétől, „mindennapos" gyakorlatot jelentett a Szovjetunióban is – s így 

elfogadottá, ideológiai-politikai töltettel gazdagítva egyenesen kívánatossá vált a „szocializ-

mus építése" során.  

"A szocialista építészetnek ki kell fejeznie a munkásosztály harcának, napról napra ví-

vott kemény küzdelmének, az osztályellenségnek és a természet felett aratott győzelmének 

nagyszerűségét, erejének, hatalmának rendíthetetlenségét, egyszóval: a ma osztályviszonyait."  

Ezek Kazincbarcika építészetének is ideológiai gyökerei, ha a „Békeváros” tervezői maguk 

nem is tartoztak a „szocreál" stílus zászlóvivői közé. 

 Nézzük ezek után a „borsodi kooperáció” összetevőit egyesével! Mindezt természete-

sen csak olyan szinten tudjuk megtenni, hogy minden értelmezhető legyen, de a részletekbe 

belemenni nem lehet, mert a téma olyan nagy és bonyolult, mindenről külön-külön könyveket 

kellene írni. 

Mindezek előtt egy táblázat, amelyben a legfőbb borsodi területek, iparágak jellemző termelé-

si értékeinek megoszlása található.
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       Év 

Vállalat     1950 1951 1952 1953 1954 1955 

        (millió Ft) 

Borsodi Szénbányászati Tröszt   185,4 191,8 202,1 289,0 211,8 208,0 

Ózdvidéki Tröszt     78,9 91,2 96,3 132,9 103,3 99,4 

Szénbányászat     264,3 283,0 298,4 421,9 315,1 307,4 

Rudabányai Vasércbánya     22,0 20,0 19,6 24,4 23,7 20,3  

Vasércbányászat     22,0 20,0 19,6 24,4 23,7 20,3 

Nagyalföldi kőolajtermelő mezőkeresztesi telepe  - 1,6 6,7 12,0 7,8 5,0 

Nyékládházi kavicsbánya    10,8 19,6 18,4 16,0 9,9 6,2 

Egyéb bányászat     10,8 21,2 25,1 28,0 17,7 11,2 

Lenin Kohászati Művek    630,2 823,9 950,2 1107,0 899,4 912,2 
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 Sikos T. Tamás szerkesztésében: Kazincbarcika, zsákutca, vagy útelágazás (Budapest 1995. Készült: A Ka-

zincbarcika Városi Önkormányzat megbízásából a Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Köz-

pontja Budapesti Osztályán) http://mek.niif.hu/09000/09093/09093.pdf 
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 Czomba Sándor: Iparfejlesztési tendenciák Borsod – Abaúj – Zemplén megyében a rendszerváltozás előtti és 

utáni évtizedben (különös tekintettel a szakember ellátottságra) Ph.D. értekezés. Budapesti Műszaki és Gazda-

ságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Technika- Mérnök- és Tudománytörténet Dok-

tori Iskola 

http://mek.niif.hu/09000/09093/09093.pdf
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Ózdi Kohászati Üzemek    601,0 801,2 913,9 992,0 706,5 747,6 

Borsodnádasdi Lemezgyár    129,9 171,6 189,6 213,3 165,5 170,4 

Kohászat     1361,1 1796,7 2053,7 2312,3 1771,2 1830,2 

Borsodvidéki Gépgyár    17,1 38,5 50,5 62,0 24,8 24,4 

DIMÁVAG     371,7 451,8 603,4 627,6 357,6 309,2 

B.A.Z. megyei Mg. Gépjavító    - 1,6 3,6 2,1 1,6 3,2 

Kryptongyár     - - 2,5 1,8 4,0 4,9 

December 4. Drótművek    41,8 84,6 75,4 66,3 39,1 45,5 

VI. sz. Autójavító Vállalat    2,2 2,5 10,4 14,7 19,3 18,1 

Gépipar      475,7 613,4 786,6 833,1 463,8 448,3 

Egercsehi Erőmű     0,9 0,0 - 0,0 - - 

Barcikai Erőmű     5,3 5,9 6,0 6,7 6,7 4,2 

Borsodi Hőerőmű     - - - - - 63,4 

Nyugati Erőmű     12,5 13,2 13,5 13,8 13,7 9,2 

Villamosenergia-ipar    18,7 19,1 19,5 20,5 20,4 76,8 

Borsodi Vegyi Kombinát    - - - - - 8,1 

Vulkán Oxigéngyár    5,0 5,8 6,4 5,9 3,3 3,5 

Vegyipar     5,0 5,8 6,4 5,9 3,3 11,6 

Ózdi Tűzállóanyag-ipar    17,9 23,3 28,6 37,5 19,7 19,8 

Diósgyőri Tűzállóanyag-ipar    21,3 24,9 36,6 49,6 26,3 27,9 

Hejőcsabai Cement- és Mészmű   9,9 12,3 16,3 34,1 30,0 48,5 

Bélapátfalvai Cement- és Mészmű   48,3 41,8 50,1 57,7 51,2 66,7 

Cementipari Gépjavító vállalat   - - 18,0 24,2 18,7 20,4 

Miskolci Cementáruipari Vállalat   5,4 8,6 12,7 17,7 11,4 15,2 

Miskolci Üveggyár     11,4 17,8 12,2 14,6 9,2 14,7 

Sajószentpéteri Üveggyár    23,9 29,9 37,7 51,5 27,7 32,4 

Borsod-Heves megyei téglaipari ES.   6,3 6,3 9,5 13,6 11,4 12,9 

Mályi Téglagyár     - - 3,1 5,2 5,2 4,7 

Építőanyag-ipar     144,3 164,9 221,7 300,5 205,6 258,5 

 

Az 1948-ban és az azt követő években végrehajtott államosításokkal a megye gazdaságának 

szervezetében, irányításában döntő változások mentek végbe. A Szovjetunióból importált 

vasérc- és kokszszállítmányok, valamint a szovjet megrendelések (és jóvátételi szállítások) 

lehetővé tették a borsodi kohászat termelésének folyamatos növelését.  A nehézségek ellenére 

1949-ig nemcsak a háború okozta károkat számolták fel, hanem a borsodi ipar az 1938-as 

színvonalat minden ágában túlszárnyalta. A térség társadalmi - gazdasági viszonyainak alakí-

tásában a második meghatározó időszak az erőltetett szocialista iparosítás volt.   1953-ban az 

ország összes bányászati beruházásainak 25 százaléka, a kohászati beruházások 20-29 %-a, a 

villamosenergia-ipari beruházások 32-42 %-a, a vegyipari beruházások 18-35 %-a jutott Bor-

sod-Abaúj-Zemplén megyének.
133

  

A borsodi ipar jellegzetessége az anyag- és hőenergia-igényesség, amit például az is mutat, 

hogy 1955-ös adatok szerint a kohászat három, a villamos energia és az építőanyag ipar két-

két üzemének működtetéséhez évente 8 millió tonna nyersanyagra és üzemanyagra volt szük-

ség. A borsodi energiamérleg adatai szerint 1955-ben több mint 5 millió tonna, 3000 kalóriájú 

szénnek megfelelő hőmennyiséget fogyasztott. Ugyancsak jellemző az ipar nagy importigé-

nyessége (vasérc, koksz, földgáz stb.) és az alacsony export-termelés. 

 A fejlődés 1950 – 53 között valamennyi iparágban töretlen volt. 
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 Ezek bizony impozáns számok. A könyvben azonban szerepelnek gondolatok, idézetek Földvári Rudolftól, 

aki ezen időszakok egy részében a párt Borsod-Abaúj-Zemplén megyei első titkára volt. Keserű, sőt éles felszó-

lalásai voltak, amikor az itt élők anyagi, szociális, kulturális helyzetéről adott tájékoztatásokat. Ezek nem követ-

ték az előbbi számokat és az itt élőknek, dolgozóknak leginkább a munka jutott, gyenge ellátás mellett. 
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 A legjelentősebb termelési értéket a kohászat képviselte, ezen belül a Lenin Kohászati 

Művek és az Ózdi Kohászati Üzemek közel azonos volumennel volt jelen. Az általuk 

előállított termelési érték külön – külön is megközelítették az összes többi iparágban 

együttesen előállított értéket.
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 Főként a DIMÁVAG-nak
135

 köszönhetően jelentős súlyt képviselt a gépipar, valamint a 

Borsodi Szénbányászati Tröszt jóvoltából a szénbányászat. 

 Az 1954-55-ös években jelentős visszaesés mutatkozott szinte valamennyi iparágban. 

Kivételt képezett a vegyipar és a villamosenergia-ipar, mivel 1955-ben kezdte meg két 

nagyüzem, a Borsodi Vegyi Kombinát és a Borsodi Hőerőmű a termelését.  

Összességében az ötvenes évek első felében a megye ipari termelése jelentősen növekedett, 

hét év alatt 1949-hez képest két és félszeresére emelte termelését, ezzel a növekedés üteme az 

országos mértéket meghaladó volt. Az ipari termelés szerkezete azonban alig változott, a fej-

lesztések a borsodi ipar már kialakult szerkezetére alapoztak, a szerkezetátalakítást célzó be-

ruházások elhúzódtak vagy véglegesen leálltak.  A villamosenergia-ipar, az építőanyag-ipar és 

a vegyipar aránynövekedése azonban már jelzi a kibontakozó tendenciákat. 

 

 

„ÓRIÁS SZÜLETIK A SAJÓ PARTJÁN 

A terv második legnagyobb alkotása a Borsodi Vegyiművek 

 

A kazincbarcikai Borsodi Vegyiművek születésnapja 1950 április 19. Ezen a napon 

néhány ember ballagott végig a völgykatlanban szunnyadó kis falu főutcáján. Senki nem is-

merte őket és ez nem is csoda, mert mindannyian elsőízben jártak a faluban. Hadd álljon itt a 

nevük: Nagy Gábor és Nemes János Déti munkások, Gajer Gyula és Cserka László mérnökök.  

Maguk jöttek, szobát béreltek a faluban. „Mit akarnak itt? – találgatták a falusiak. – Borbé-

lyok? Iparosok? Vagy talán gabonafelvásárlók?” – Nem, kérem – mondta Nemes elvtárs. – Itt 

mi műtrágyagyárat, erőművet, negyvenezer lakosú új várost építünk. Idehozunk minden szenet 

messzi vidékről, kokszolót létesítünk, gázt adunk Miskolcnak, Ózdnak, Diósgyőrnek.” – „Hó-

bortos úr – mesélték róla este a kocsmában –, lehetetlenségeket beszél.” Hajnalonként, ami-

kor a határba mentek az emberek, bekandikáltak az ablakon: ott vannak-e még, nem álltak-e 

odébb? Ott voltak. És jött utánuk az első 25 munkás talajkutatásra. Járták a határt, mértek, 

ástak, túrtak mindenfelé, hangosan vitatkoztak, mintha veszekednének. Aztán megállapodtak a 

végleges helyben. A Siferhegy lejtőjén, a Hosszútagon megkezdik az építkezést. Úgylátszik, 

mégis csak komolyan gondolták. „Az unokák majd látnak itt valamit” – mondták akkor az 

ivóban. „Nem, kérem – válaszolta Nemes –, öt év sem kell és készen vagyunk. 1953-ban már 

dolgozik is az erőmű. Dunapentele után ez lesz a terv legnagyobb ipari építkezése. 
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 Mindkét kohászati vállalat évszázados múltra tekinthetett vissza. 
135

 Nem utolsó sorban a nehézszerszámgépek gyártásának, egyedi gépek gyártásának, illetve a fegyvergyártásnak 

köszönhetők az ottani kimagasló eredmények. Később a vasúti futóművek is szép eredményeket hoztak, úgyszin-

tén a centrifugál szivattyúk is. 
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A múlt év őszen korán leesett itt az eső. Agyagos, homokos a vidék, kétnapos eső feneketlen 

sárrá varázsolja a földeket. Combig merült a targoncahúzó öszvér. Kevesen voltak; gumi-

csizmában, szerszámban, csillében nagy volt a hiány. Lépésről lépésre kellett elhódítani a 

latyaktól a vidéket. A munka az út, a vasútvonal
136

 építésével kezdődött meg, hogy könnyebb 

legyen télen dolgozni. Megnyerték ezt az első ütközetet és megindulhatott a felvonulás a Sifer-

hegy ellen. Le kellett gyalulni a Sajó szintjére.  

A jó út segített az embernek. A kis iparvasút lihegve szállította a hosszú, agyaggal telt csille-

sort végig a Hosszútagon. Nem fogott az építőkön többé se eső, se fagy. 280.000 köbméter 

földdel rövidítették meg a hegyet! Lapos, óriási mezőt nyertek, de ez volt a második diadalmas 

ütközet. Ide építik majd a műtrágyagyárat. És az első nyolc nagy lakóépületet.  

„Majd? A szocializmus építkezésein” ez a szó hamar elavul. Nyáron fogtak hozzá a nyolc 

hatalmas épülethez, különböző nehézségek, hibák miatt el is késtek a határidőkkel, mégis ké-

szen vannak már vele. Ha az ember Sajószentpéter felől jön, messzi kilométerekről meglátja 

már a vöröstéglájú falakat. Barakkot csak az első 1 200 munkás számára emeltek. A felszapo-

rodott létszámú dolgozóknak már nem építenek ilyen, később lebontandó barakklakásokat, ők 

már a végleges épületekben laknak. Történelme van ezeknek a házaknak is, mint mindennek, 

amit a szocializmust építő Magyarország alkot.  

Az építők erejét megsokszorozzák a szovjet földmunkagépek. Ritka portéka az ilyen, a legtöbb-

jét csak néhány napra kaphatják meg. Arany betűkkel írják be majd ennek az építkezésnek 

történetébe például az augusztus 4-től 7-ig terjedő napokat. A szocialista város – ahogy itt 

elnevezték: Békeváros – földmunkáihoz kapták meg akkor a nagy „Dózert". Az itt akadékos-

kodó domb elhordásához jött ez a lánctalpas sztalinyec- traktorszerű
137

 gép. Borotvaéles eké-
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 Természetesen a „borsodi kooperáció” elgondolása sok minden egyébre is kihatott. Egy ilyen grandiózus 

elképzelés a közlekedésre is befolyást gyakorolt. A vasútvonalak vonalvillamosítás sorrendjének helyes megál-

lapítása érdekében felvetett szempontokat mérlegelve a Magyar Államvasutak akkori és várható forgalmi és 

üzemi viszonyai alapján – többek között – a Miskolc – Hatvan vonal villamosítását vette figyelembe az 1950-es 

évek elején. „A Hatvan–miskolci vonal az 1954. év végéig villamosítandó Budapest– hatvani vonal folytatása. 

Ez a vonal az ország legnagyobb és legfejlődőképesebb iparvidékét köti össze 181 km hosszúságban Budapesttel 

és Budapesten keresztül az ország többi részével. A vonal forgalmának nagyarányú növekedésével számolhatunk 

növekedő ipari termelése, a borsodi kooperáció kifejlesztése és a borsodi szénmedence kiszolgálása miatt. A 

vontatás költségeire közvetlen befolyást gyakorló terhelési szakaszok mindkét irányban általában a II. terhelési 

szakaszba tartoznak…” Csanádi György: A Magyar Államvasutak villamosításának időszerű kérdései 

https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/MUSZTUD_08/?query=borsodi%20kooper%C3%A1ci%C3%B3&pg=191&

layout=s 

Csanádi György (Laibach, 1905. július 28. – Budapest, 1974. április 27.) Kossuth- és állami díjas közlekedéspo-

litikus, vasútépítő mérnök, közlekedésmérnök, közgazdász, egyetemi tanár, a műszaki tudományok doktora, a 

Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja. 1945-ben rövid ideig a MÁV központi üzemi bizottságának elnöke 

lett, csakhamar azonban a MÁV pécsi üzletigazgatójává nevezték ki. 1947-ben megbízták a közlekedésügyi 

minisztérium vasúti műszaki főosztályának vezetésével. Két év elteltével, 1949-ben elfogadta a felkérést a MÁV 

vezérigazgatói székére. Az 1956-os forradalomig vezette az állami vasúti vállalatot, akkor csatlakozott a Nagy 

Imre-kormányhoz, és október 29–31-én a közlekedési és postaügyi miniszteri tárcát vezette. A forradalom leve-

rését követően is a helyén maradhatott, és 1956. november 12-étől 1957. május 17-éig a Kádár-kormány közle-

kedés- és postaügyi kormánybiztosaként (1957 márciusa után megbízott miniszterként) tevékenykedett. Ezt 

követően 1963-ig a közlekedés- és postaügyi miniszter első helyettese volt, időközben 1962–1963-ban ismét a 

MÁV vezérigazgatói posztján irányította az állami vasúttársaság munkáját. 1963. december 7-én közlekedés- és 

postaügyi miniszterré nevezték ki, s haláláig, 1974-ig látta el ezt a közfeladatot. 
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 Például a Sztalinyec 65 (oroszul: Сталинец 65), vagy más jelzéssel SZ–65 szovjet lánctalpas traktor, melyet a 

Cseljabinszki Traktorgyár (CSTZ) gyártott 1937–1941 között. A típusjelzésben a szám a motor teljesítményére 

utal lóerőben. Ez volt ez első szovjet dízelmotoros traktor. 

https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/MUSZTUD_08/?query=borsodi%20kooper%C3%A1ci%C3%B3&pg=191&layout=s
https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/MUSZTUD_08/?query=borsodi%20kooper%C3%A1ci%C3%B3&pg=191&layout=s
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jével két köbméter földet emelt ki egyszerre és vitte tovább. Egyetlen nap alatt kétezer köbmé-

ter földet mozgattak meg így: 400 ember fáradságos munkáját egyetlen ember végezte el a 

gép segítségével Négy nap alatt elhordta a dombot! A kis Tardona völgyében nemsokára elké-

szülnek a ma még csak tervbe rajzolt utcák, terek, a színházépület, a sporttelep, a mozi. Negy-

venezer ember otthona lesz ez.  

Éjjel-nappal dolgozik, besötétedés után, nagy reflektorok fényénél csapdos le a földbe a másik 

hatalmas szovjet gép, a Kavrovszkij-exkavátor.
138

 A műtrágyaüzem egyik csarnokának kút-

alapozásánál dolgozik. Széles kutakat fúrnak az agyagba, míg a csaknem hat méter mélyen 

lévő szilárd kavicshoz nem jutnak, mely már elbírja a gyár óriási súlyát. A kutakba vasbeton-

gyűrű kerül, közepét betonnal töltik ki: az így keletkező tömör, földbemélyített 34 oszlop 700 

köbméter betonja tartja majd az egész épületóriást. Kézierővel ezt a munkát nem lehet elvé-

gezni: két és fél méternél már feltör a talajvíz. Magas faállványokról igyekeztek valahogy a 

kútfúrást elvégezni, heteket töltöttek itt – eredménytelenül Az épületnek az idén el kell készül-

nie és úgy festett a dolog, hogy még a kutakat sem tudják ebben az évben lefúrni. Akkor hoz-

ták oda az eredetileg kavicstermelésre rendelt Kavrovszkijt. A bürokrácia fenyegetődzött, 

akadékoskodott: nem erre való a gép – mondták. De az építők nem engedtek: a bürokrácia 

tiltakozása ellenére a kútfúráshoz vitték a gépet. Most itt áll, diadalmasan csillog karcsú váza 

az éjszakai reflektorfényben. A motor magasra emeli, a lánc csattogva széttátja a gép hatal-

mas, fogas száját, aztán beleveti a kútba. Egyetlen harapásra félköbméter agyagot rág ki a víz 

alól, magasra rántja, félredobja, és már zuhan is újra vissza a mélybe. A vasbetongyűrű las-

san süllyedni kezd. Egy-egy oszlop építésénél a munka megkezdésétől számított 40 percre el-

éri a szilárd talajt! A 34 oszlop csakhamar ott sorakozik az alapban: megkezdődhetik a ma-

gasépítkezés.  

Nemsokára ezen a vidéken áll majd a 30 méter magas műtrágyaüzem. A gépcsarnok számára 

gyártják már a MÁVAG-ban
139

 a Magyarországon még soha nem gyártott nagyméretű komp-

resszorokat. Mint a katonák, sorakoznak majd a gigászi gépek ebben a patika-tisztaságú 

gyárban. Az egész Tiszántúlt és a Duna-Tisza közét Kazincbarcika látja el majd műtrágyával. 

A gyár termelése felülmúlja eddigi országos műtrágya-termelésünket.  

Az „Ötéves terv"- kiállítás előcsarnokában, a nagy térképen az első pillantásra meglátja az 

ember: hogyan épül Borsod megye hatalmas iparvidékké, Budapest után a második legfonto-

sabb ipari gócponttá.  

Kazincbarcika áldott vidék. A Mátra, a Bükk övezi, a Sajó festői szépségű völgyében fekszik. 

Körül, a szuhavölgyi, bükkaljai dombok alatt mindenütt szén van. A már meglévő és majd 

most megnyitandó bányákból kötélpályán, vasúton ideözönlik az osztályozóba – két év kell 

már csak hozzá – a sokfajta szén. Ezer vagonnyira számítanak naponta. Itt osztályozzák aztán 
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 Exkavátor → Kotrógép, amely mind elrendezéséből, mind működési sajátosságaitól függően sokféle lehet 

(kanalas, láncos, markolós…) 
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 A Magyar Királyi Állami Vas-, Acél- és Gépgyárak (röviden MÁVAG) a Magyar Királyi Államvasutak 

Gépgyára, a MÁV-ot mozdonyokkal és gördülőállománnyal ellátó gyár volt. 1945 – Magyar Állami Vas-, Acél- 

és Gépgyárak; 1949 – MÁVAG Mozdony- és Gépgyár; 1959 – Ganz–MÁVAG Mozdony- Vagon- és Gépgyár 

(1988-ig) A gyár és gyártás az 1950-es évektől több helyen és sok profillal folyt Fő termékei gépek, szivattyúk, 

turbinák, vagonok, hajók, daruk, generátorok, transzformátorok, villamos fogyasztásmérők valamint egyéb vil-

lamos berendezések voltak. 
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a megfelelő szemnagyságúra, keverik az egyes gyárak számára szükséges kalóriamennyiségű-

re.  

A szénpor kárbament eddig itt. Ezentúl 400 méter hosszú szalagon továbbítják az erőműbe, 

azt hajtja majd. Az ország legnagyobb erőműve lesz ez, nagyobb az épülő Inotai Erőműnél, 

többszöröse a bánhidai centrálénak. Valaha 8–10 évig építettek volna egy ekkora üzemet, 

most két esztendő is elég hozzá. A szovjet előregyártási tapasztalatod felhasználásával, óriási 

előregyártott lapokból készül majd el. Régen legalább 12.000 dolgozóra lett volna egy ilyen 

munkához szükség, most 3500 ember felépíti. 1953 áprilisában már termeli az áramot a kör-

nyező és távolabbi üzemek számára és a falunak, hiszen az ötéves terv végén nem maradhat 

egyetlen magyar falu sem villany nélkül.  

A kokszolóműben Magyarországon elsőízben állítanak elő majd kokszot barnaszénből. A gyár 

melléktermékei is hatalmas segítséget nyújtanak iparunknak. Diósgyőr húszkilométeres föld-

alatti vezetéken kapja innen a gázt. Vegyiparunk nagymennyiségű kátrányt, festékalapanyagot 

vár innen, gyógyszeriparunknak is fontos anyagforrásává válik ez a kokszoló. Ma még csak 

ösztövér víztornyok, földbevert fehér karók, mélyített vízvezetékcsövek, vagy földhányások 

mutatják a nagy művek pontos helyét. De holnap már befedik a csaknem kész műhelyraktárt. 

Holnapután? A kőművesbnigádok felhúzzák a falakat, az ácsok tetőt készítenek, a daruk fel-

emelik a földön előregyártott 28–32 méter magas vasbetonoszlopokat, a köztük lévő hézagok-

ba beillesztik a soktonnás súlyú lapokat. Azután: megkezdődhetik a műtrágyagyártás, a szén-

osztályozás, az energiatermelés a Borsodi Vegyiművekben, amelyet az ötéves terv alkot meg, 

amelynek felépítését munkával, kölcsönjegyzéssel
140

 segíti elő az egész dolgozó nép. A kiállí-

táson kis villanykörte jelzi csak helyét. De Kazincbarcika egyetlen üzeme, az erőmű, százmil-

lió és százmillió ilyen körtét tud majd táplálni.  

Nemes János építésirányító ma is végigjárja mindennap az építkezést. Az építkezés már a 

sajószentpéteri állomásnál kezdődik: az iparvágányt fektetik le ott Nem kis út még kerékpáron 

sem Sajószentpétertől Béke-városig: vagy kilenc kilométert kell megtennie annak, aki az egé-

szet látni akarja. Itt a szovjet árokásógép egy nyolcórás műszakban 200 méter hosszú, két 

méter mély és egy méter széles barázdát vágott a földbe a Sajóhoz építendő csatorna számá-

ra. Néhányszáz méterrel odébb' kubikosok ásnak hasonló csatornát, ósdi módszerekkel. Az 

óriási földkitermelőgépek mellett lustán ballagnak el a kétkerekű targoncát húzó lovak. 
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 A békekölcsön Magyarországon 1949-től 1955-ig bevezetett „sajátos” megtakarítási forma. A dolgozók, az 

amúgy is nagyon szerény keresetükből „önként” jegyezték a békekölcsönt… Lényege, hogy az állam elvárta 

minden dolgozó állampolgártól, hogy évente kb. az egyhavi fizetésének megfelelő összegért békekölcsönt je-

gyezzen, ezáltal segítse az államot a „békéért folyó küzdelemben”. Ezt politikai agitációval és nem ritkán erős 

„ráhatással” kényszerítették ki! Az 1949-ben meghirdetett ötéves terv (1950–54) költségeinek – legalább részbe-

ni – fedezésére a kormány 1949-től 1955-ig államkölcsönöket (ötéves tervkölcsönt és békekölcsönöket) bocsá-

tott ki. A minisztertanács az ötéves terv megindításakor, 1949 októberében bocsátott ki 750 millió forint értékben 

tervkölcsönt, ötéves futamidőre. A kölcsönök visszafizetése, sorsolás lebonyolítása az Országos Takarékpénztár-

ra hárultak. A negyedik, ötödik, hatodik békekölcsönt közvetlenül az életszínvonal emelésére szolgáló beruházá-

sok: könnyűipar, élelmiszeripar és mezőgazdaság fejlesztésére bocsátották ki. A tanácsok által összegyűjtött 

jegyzések 25 %-ával, később a felével az adott település rendelkezhetett, fordíthatta azt szociális vagy kulturális 

célokra. A lakosságtól származó bevételeknek általában egynegyede az államkölcsönökből folyt be, a hét év alatt 

mintegy 7 milliárd Ft-ot jegyeztek a magyar állampolgárok. 
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Sztahánovista brigádok
141

 és faluról néhány napja érkezett fiatal lányok dolgoznak egymás 

mellett. Düledező viskók felett emelkednek a korszerű, négyemeletes új lakóházak. Ezer nyoma 

van a réginek – de az új diadalát hirdeti itt minden.  

Nemes elvtársnak napi kőrútján meg kell állnia itt is, ott is: az egykor hitetlen „őslakosság” 

érdeklődik a munka menete iránt. „Igaz-e, hogy Béke-város lakásait távfűtéssel melegítik 

majd?” – „Igaz, így lesz.” – Mehetne-e az én fiam is Iskolára? – „Miért is ne! A legnagyobb 

nehézségünk úgyis a szakemberhiány." Technikusok, gépkezelők, esztergályosok, marósok, 

villanyszerelők tanulnak az ország különböző részein a Borsodi Vegyiművek fiataljai közül. 

Ha végeztek, ide térnek vissza.  

Az építkezés első idejében, még a vasútépítéskor, mélyen a föld alatt, ott, ahol a műtrágyagyá-

rat építik, egy mammut csontjaira bukkantak a munkások. Meglelték minden darabját: ormót-

lan koponyacsontját, embernagyságú agyarait. Gerincét, végtagjait két ember is alig tudta 

cipelni. „Helyes kis jószág” – mondták mégis az építők, amikor átadták a csontokért jött mis-

kolci tudósoknak.
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 Mert Kazincbarcikán az emberekben megváltozott a méretek iránti érzék. 

A „nagy”, a „hatalmas” vagy „óriás” alatt ők a gyárat, az erőművet, a Béke-várost értik. A 

mammut itt törpe csupán.  

Máté György”
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„Borsod megye újjászületik 

MIT AD AZ ÖTÉVES TERV EGYETLEN MEGYÉNEK? 

Az ország legnagyobb erőműve, műtrágyagyár, téglagyár épül a megyében 

Ma az ötéves terv szinte napról napra gazdagítja, formálja a megye arculatát. Térké-

pére új szocialista városok, hatalmas gyárak, új bányaüzemek, erőművek, gépállomások, ta-

nyaközpontok nevei kerülnek. A múltban elmaradott vidék fejlett mezőgazdasággal rendelke-

ző, nehézipari megyévé, Budapest után az ország második nagy iparvidékévé válik.  

Hatalmasan fellendül a vaskohászat Az ózdi és a diósgyőri üzemek gyáróriásokká lesznek.  

A Diósgyőri Kohászati Üzemek korszerűsítésére egyedül 1951-ben több mint 510 millió forin-

tot ruházunk be. Az elavult, régi berendezésű gyár rohamosan alakul át a korszerű kohászat 

fellegvárává.  

Itt épül Magyarország legnagyobb, 700 köbméteres nagyolvasztója, új Martin-kemencék, új 

elektrokemencék ontják majd az acélt.  
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 Alekszej Grigorjevics Sztahanov, születésekor: Andrej (1906. január 3. – 1977. november 5.) szovjet bá-

nyász, a sztahanovista mozgalom névadója. Később a munkaversenyre minden iparágban ezt az elnevezést is 

alkalmazták. 
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 Később erről majd egy kicsit részletesebben megemlékezünk. A cikkben említett „munkások” hadifogoly és 

politikai rabként itt dolgozó kényszermunkások voltak! 
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 Szabad Nép 1951. szeptemberi számából. 
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A hengermű korszerű átépítésére már eddig 150 millió forintot fordítottunk. Egészséges új 

öltözők, zuhanyozók egész sora, üzemi könyvtár tesz' mind szebbé, kulturáltabbá a diósgyőri 

kohász életét.  

A megye második legnagyobb nehézipari üzemére, az Ózdi Kohászati üzemekre is nehezen 

lehet majd ráismerni 1954 végén Az elavult berendezésekét itt is sorra modernekkel cserélik 

fel.  A gyár fejlesztésére több mint 360 millió forintot ruházunk be.  

Dunapentele 
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mellett ötéves tervünk legnagyobb beruházása a Sajó völgyében épülő hatal-

mas Borsodi Vegyiművek. Ehhez tartozik majd az új nitrogénmű. Méreteire jellemző, hogy az 

1954-ben meginduló gyárban az ország egész idei műtrágyatermelésének háromszorosát állít-

juk majd elő.  

Itt épül fel a nagyteljesítményű szénosztályozó és kokszolómű is. Ez utóbbi egyrészt a nitro-

géngyártás, számára ad gázt, másrészt a háztartások részére és ipari célokra nagy mennyisé-

gű kokszot állít elő. A Vegyimű szerelését már a jövő évben megkezdjük.  

Az ötéves terv időszakában hatalmas elektromos erőművek épülnek a megyében.  

A Borsodi Vegyiművek kooperációjához fog tartozni az ország legnagyobb erőműve, a ka-

zincbarcikai erőmű.  

Jóval nagyobb lesz ez az inotai és a bánhidai centrálénál is. Hasonló nagyteljesítményű erő-

mű épül a Tisza mellett.  

A Bükk-hegység aljában már csaknem elkészült az ország legnagyobb és legmodernebb tégla-

gyára, a mályi téglagyár.  

Évente 30–40 millió téglát kapnak majd innét az ország különböző építkezései Hazánk ce-

mentszükségletének jelentős részét termeli majd az új Hejőcsabai Cementgyár.  

A megyében ezenkívül még egy sor új gyár kezdi meg munkáját 1954-ig Harmincmillió forin-

tos költséggel még ez év végén megkezdjük a miskolci fa- és fémmintagyár építését. Mezőkö-

vesden épületelemgyár és 11 emeletes gabonatárház formálja majd át a híres matyó község és 

környékének képét.  

Az ötéves tervben a borsodi bányák közel 400 millió forintos beruházást kapnak.  

Lyukón, Berentén, Felsőnyárádon, továbbá Edelény, Sajószentpéter, Alacska, Múcsony és 

Kondó községek határában új aknákat tárunk fel. Nagymértékben gépesítjük a meglévő és az 

új bányaüzemeket. A nehéz fizikai munkát egyre inkább felváltják a fejtő és rakodó kombáj-

nok, réselőgépek, a szállítás is mindinkább kaparószalagokon, rázócsúszdán történik.  

A mezőgazdaság felvirágzása 

Az ipar, különösen a nehézipar nagyarányú fejlesztése mellett felvirágoztatjuk Borsod 

megye mezőgazdaságát is.  

A gépállomások hálózatának fejlesztésére 195 millió forintot ruházunk be.  

A termékeny szántóföldeken, az Alföld lapályain, a Bodrog közében, a Hernád vidékén 1954-

ben traktorok szántják majd a földet, arató-cséplők vágják az aranyló búzatengert Ebben az 
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 Később Sztálinváros, ma Dunaújváros 
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évben már 580 traktor dolgozott, 1952-ben újabb 80–100, s utána évről évre több traktor se-

gíti majd Borsod megye dolgozó parasztságát, hogy magasabb termési átlagot érjen el. Az 

állami gazdaságok 35 millió forint értékű gépet kapnak. Az idén \72 traktor dolgozott az ál-

lami gazdaságok földjein, hat arató- és cséplőgép gyorsította a gabonafélék aratását, cséplé-

sét. Az állami gazdaságok traktorainak száma 1952-ben már 132 lesz a kombájnoké pedig 

28–30. Az ötéves terv végéig több mint tízmillió forintot ruházunk be a megyében növényne-

mesítésre, hárommillió forintot talajjavításra, 50 milliót árvízvédelemre és öntözésre Az ipari 

munkások számának rohamos növekedésével növekszik az élelmiszer, zöldség, gyümölcsszük-

séglet is. A Sajó völgyében már az idén 2000 kat hold öntözéses terület bőséges zöldségterme-

lése látta el Miskolcot és a nagy ipari városokat, bányavidékeket zöldségfélével De még ez a 

zöldterület is kevésnek bizonyult. 1952-re a zöldövezet újabb 1200 holddal bővül.  

A megye gazdag legelői igen kedveznek az állattenyésztésnek. Fenn, a bükk legmagasabb 

pontján, Csipkéskúton félmillió forintos költséggel lótenyésztelep létesült, 120–200 meleg 

vérű csikó részére Ezen a telepen szoktatják a vidék éghajlatához, meszes talajához a fajálla-

tokat A Bodrog-közén, a mocsaras Takta-közön baromfitelepeket állítunk fel 1954 végére a 

megye jelenlegi baromfiállománya mintegy megnégyszereződik, juhállománya pedig kétszere-

sére növekszik.  

Új szocialista városok, új tanyaközpontok 

A hatalmas arányú iparosítással községek lépnek elő új szocialista városokká, s bő-

vülnek, szépülnek a régi városok is.  

Kazincbarcika, az új ipari központ, ahol ma még csak kétezren laknak, az ötéves terv végére 

20.000 lakosú szocialista várossá fejlődik.  

A várost az üzemektől széles, fásított park fogja elválasztani. Modern öt, hatemeletes házai, 

virágoktól tarkálló, parkírozott utcái lesznek. Sorra épül fel a tanácsház, színház, kultúrpalo-

ta, mozik, kórház, vegyipari technikum. Ózdon már most, szinte gombamódra nőnek ki a há-

romemeletes. vakítóan fehér munkáslakóházak, mintegy 1800 két-háromszobás. minden ké-

nyelemmel berendezett lakással. Ózdon is csinosítják, fásítják az utcákat itt is gazdag fényes 

üzletek várják maid a vásárló dolgozókat. Az ország egyik legnagyobb és legszebb rendelőin-

tézetét Ózdon építjük a postapalotával is eldicsekedhetnek majd az ózdiak. Gyermekeik tízmil-

lió forintos költséggel épített műszaki technikumban tanulhatnak. A múlt 'évben egy kollégi-

um, az idén ismét egy újabb szép diákotthon készült az ózdkörnyéki fiatalok számára.  

Így sorolhatnánk egymásután valamennyi várost és falut, mert Borsod- megyében 1954-re 

egyetlen olyan helység sem lesz, amelynek a terv ne adott volna valami új, nagyszerű alkotást. 

Ormospusztán új bányászlakások, iskola, sportpálya épül.  

Borsodnádasdon újjáépítik a vízvezeték hálózatot; filmszínházat kap, új lakások egész sora, 

legényszálló épül. Sajószentpéternek szintén bányászlakásokat, legényszállót, nagy rendelőin-

tézetet, sportstadiont és két hidat ad az ötéves terv.  

Tordanádaskán
145

 gyógypedagógiai intézetet állítanak fel. A híres Aggtelek új, gyönyörű szál-

lodával várja majd turistavendégeit.  
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 Nyilvánvaló elírás, Tornanádaska. 
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Sárospatak környékén, ahol sok a tanya, 1954-ig több tanyaközpont létesül. Régen a megyé-

ben Tibolddarócon volt a legtöbb barlanglakás. Az ötéves terv során a községben 127 új la-

kást építenek. Emellett orvosi lakást, szülésznői lakást, szülőotthont, népfürdőt, óvodát, 

gyógyszertárat és autóbuszjáratot kapnak a község napfényre került lakói.  

Egész Borsod megyében három év múlva már nem lesz egyetlen olyan község, de falu sem, 

ahol esténként ne ragyogna fel a villanyfény az utcákon, a kultúrotthonban, a parasztházak-

ban.  

Az eddig már villamosított 150 helység után további 216 község és falu kap villanyt.  

A megye területén 1950-ben mindössze 29 kultúrotthon volt, ez év első felében 52 kultúrott-

honban szórakozhattak, művelődhettek a borsodi dolgozó parasztcsaládok.  

Az ötéves terv végére minden egyes községnek lesz kultúrotthona, minden járási székhelynek 

pedig kultúrháza. 

A megye minden községében jobbnál jobb filmekben gyönyörködhetnek majd az emberek, 

mert mindenütt lesz mozi. Az állandóan szaporodó népkönyvtárak egyre több dolgozó kezébe 

adnak könyvet Borsod megyében is. 1951 első felében 196 felszerelt körzeti könyvtár műkö-

dött a megye területén, 1954-ben 365 körzeti könyvtár segíti a virágzó, kulturált, jómódú Bor-

sod megye megteremtését.  

Szeretettel gondoskodik a terv az anyákról és kicsinyeikről. A szülő- otthoni ágyak számát 48-

cal, az állandó bölcsődei férőhelyek számát pedig 385-tel emeljük, öt új járási egészségvé-

delmi szolgálat létesül. A mozgó szakorvosi szolgálat gyermek- gyógyászai, szülész-, belgyó-

gyász, és sebész-szakorvosai gépkocsikkal látogatják egy-egy járás községeit. Emellett még 

huszonnyolc új, falusi orvosi rendelő is épül. A körzeti orvosi rendelők száma nyolccal bő-

vül.”
146

 

 

 

„Az ország büszkesége: az új Miskolc 

A megye tervének talán legnagyszerűbb fejezete: Miskolc újjászületése.  

Miskolcot a tízéves városfejlesztési terv szocialista nagyvárossá, Budapest után az ország 

második legnagyobb városává alakítja át.  

Aki a hároméves,- terv időszakában járt Miskolcon utoljára és csak évek múlva fog ismét ellá-

togatni oda, alig hisz majd a szemének. Ha a gyorsvonati sebességű, villamosvontatású sze-

relvényről a pályaudvaron lelép, az első meglepetése a kibővített, lüktető életű, a modern vas-

úttechnika minden vívmányával ellátott új rendezőpályaudvar
147

 lesz. A kitérőknél ma még 

sokat várakozó villamosok 1954-ben már két vágányon, gyorsan haladnak végig a város főút-

vonalam. A város új központjában, a mai városi tanácsház környékén, a 200 szobás, modern 
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 Szabad Nép, 1951. október (9. évfolyam, 230-255. szám) 
147

 Nyilvánvaló újságírói handabandázás! A vonatról „lelépve” a Tiszai pályaudvaron aligha lehetett látni a ren-

dező-pályaudvart, ami már a vasút kezdeteitől fogva valamilyen szinten meg volt és folyamatosan fejlődött. 

1944 nyarán szét is bombázták az amerikaiak, pontosan a nagysága és a jelentősége miatt! 
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irodaház körül szinte világvárosi élet pezseg. Zajtalan trolibuszok
148

 suhannak Miskolc új 

városnegyedei felé. Fényes áruházak, cipő és ruhaüzletek, gazdag élelmiszerboltokban vásá-

rolnak a munkásasszonyok. Rendezett, széles, fásított, parkírozott utcák mentén két-

háromemeletes, nagyablakos, erkélyes házak emelkednek.  

Miskolc az ötéves tervtől 420 háromemeletes modern házat kap, összesen 6700 napfényes 

lakással.  

A százezer lakosú város lélekszáma az ötéves terv végére mintegy 50.000-rel növekszik A 

megnagyobbodott város szükségleteinek megfelelően körzetenként orvosi rendelőintézeteket 

szervezünk, új óvodák és iskolák tucatjai épülnek fel.  

1954-ben Diósgvőrött pompás kultúrpalota épül. Az új középiskolák egész sora nyílik meg 

ifjúságunk előtt, 1950-ben 12 tantermes általános gimnázium épült Miskolcon, ugyanebben az 

évben készült el a kohóipari, villamosipari és gépipari
149

 technikum. Az idén a villamosipari 

technikum újabb három tanteremmel bővül. Diósgyőr és Miskolc diákjai az elmúlt évben egy 

kollégiumot, ebben az évben egy modern diákotthont és bárom diákszállói kaptak. 1952-ben 

Miskolcon újabb három diákszálló épül fel. Tovább javul a város közegészségügye. Az ötéves 

terv végére felépül a négyszáz ágyas, gazdag berendezésű kórház és a hatalmas rendelőinté-

zet.  

1953-ban elkészül a Miskolc – Görömbölytapolca közötti festői szépségű Dudujka-völgyben 

Közép- Európa legmodernebb egyeteme és egyetemi városa: a Miskolci Nehézipari Műszaki 

Egyetem. Az egyetemi város építése 230 millió forintba kerül; az építkezés 150 katasztrális 

hold területen folyik.  

A már készen lévő központi egyetemi épület akkora, hogy abban 800 egyszobás, összkomfor-

tos lakást lehetne elhelyezni.  

Az egyetemnek tizenkét 100–300 személyes és egy 700 személyes előadóterme lesz. A főépület 

földszinti márványaulájában 2 000 egyetemi hallgató gyűlhet össze egyszerre. Több mint 150 

tanulóköri szoba biztosítja, a jövő kohász-, gépész- és villamostechnikai
150

 mérnökeinek nyu-

godt tanulását. A nyolcemeletes főépületben
151

 hatalmas, sokezer kötetes műszaki könyvtárt 

rendezünk be. Modern kémiai ás fizikai laboratóriumok, a gépészeti és kohászati tanszékek 

számára pedig nagy, csarnokszerű laboratóriumok épülnek Az egyetemi városnak nagyszerű-

en berendezett diákszállója, menzája lesz, a tanári kar részére szintén új lakások épülnek. Az 

egyetem 2 400 hallgatója a hatalmas árnyas parkban, vagy az egyetemi sportstadionban tölt-

heti pihenőóráit.  
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 Sohasem lettek trolik Miskolcon! Sőt a valamikori kiterjedt villamosvasúti hálózat is lecsökkent! (Gömöri 

pályaudvari rész; Hejőcsabai vonal) 
149

 Ez itt erős csúsztatás! A miskolci „gépipari” Az iskola elődje már az I. világháború előtt létrejött, Magyar 

Királyi Fémipari Szakiskola néven. (1912. szeptember) Elnevezései aztán sokszor változtak, de az oktatás szín-

vonala szerencsére nem! Az ország egyik legkiválóbb műszaki középiskolája volt évtizedeken át. 1951-ben ne-

vezték át technikummá. 
150

 Bár a Nehézipari Műszaki Egyetemen minden kar és szak hallgatóinak oktattak, elektrotecnikát, villamosság-

tant, villamos gépeket, stb. A legújabb korig ott soha sem volt önálló villamosmérnök képzés. Egyedül a bánya-

gépész szakosok kaptak akkoriban olyan oktatást, hogy a diplomájukban bányagépész- és bányavillamossági 

mérnök megnevezés szerepelt. Három kar létezetett: bányamérnöki, kohómérnöki és gépészmérnöki. A bánya-

mérnökképzés több lépcsőben Sopronból kerültek át.   
151

 A főépület sohasem volt és lett nyolcemeletes. 
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Ez hát Borsod megye ragyogó jövője. Az ötéves terv ennek a szép megyének minden gazdag-

ságát, kiaknázatlan kincsét a dolgozó nép, a haza szolgálatába állítja. S mindez nem a távoli 

jövőben, hanem ma és holnap, hihetetlenül rövid idő alatt valósul meg. Ilyen ragyogó jövő 

megteremtéséért érdemes dolgozni, áldozatot hozni.”
152

 

„Az ötéves terv második évében a tavalyinál kétezerrel több lakást adott, illetve ad a terv a 

dolgozóknak 

 

Ipari építkezésének melleit ország szene folynak a lakásépítkezések is az ötéves terv 

második évében. Idén a tavalyinál kétezerrel több lakást adott, illetve, ad a terv a dolgozók-

nak. Nagyobb ipari településeink közül Miskolc, Diósgyőr, Sztálinváros, Várpalota, Kazinc-

barcika, Komló, Tatabánya, Oroszlány, Nagybátony, Petőfi- bánya, Szigetszent Miklós, Zirc, 

Ózd, Pécs, Ajka, Győr, Veszprém, Salgótarján, Bodajk városokban és a fővárosban épült a 

legtöbb lakás.”
153

 

 

 

  

 

 

Nézzük ezek után a „borsodi kooperáció” összetevőit egyenként! 
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 Szabad Nép, 1951. október (9. évfolyam, 230-255. szám) 
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 Szabad Nép, 1951. október (9. évfolyam, 230-255. szám) 
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A „borsodi kooperáció”.  

A borsodi szénbányászat 
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„Az élet semmit sem adott az emberiségnek  

nagy erőfeszítések nélkül.” 

Quintus Horatius Flaccus 

 

A tervek szerint az alapanyagot a barnaszénbányászat biztosította, kezdjük tehát ezzel! 

Az elején egy kis történelmi háttérrel, hogy a gondolatok elrendezhetőek legyenek a későbbi-

ekben is. 

A borsodi szénbányászat kezdete 1786 Sajókaza, de valójában szervezett formák e térség bá-

nyászatában csak a XIX. század közepétől és utána léteztek. A diósgyőri kohászat az egyik 

legnagyobb bányászati vállalkozást is létrehozta itt, mert a vas- és acélgyártáshoz jó minőségű 

szénre volt szükségük. A Miskolc-Diósgyőr térségében a bányákat ők nyitották, kezelték. 

Számos kisebb vállalkozás és vállalat mellett a borsodi szén kitermelésére alakult meg a Ma-

gyar Általános Kőszénbánya Rt. 1891-ben, és 1910-ben annak leányvállalataként önállósult a 

Borsodi Szénbányák Rt. Részben ezen a területen feküdtek a Rimamurány-Salgótarjáni Rt. 

bányái is, és számos más, kisebb vállalat vagy egyéni cég folytatott itt bányászati tevékenysé-

get.  

A szocializmus időszakában a vállalat alapítási dátumának 1946. június 26-t tekintették, ami-

kor a Magyar Állami Szénbányák (MÁSZ) Rt. I. sz. kerületében működtek a borsodi bányák, a 

perecesi, sajószentpéteri, szuhakállói és ózdi körzetekben.  

Az államosított szénbányászat borsodi kerületéhez tartoztak a Miskolc és Diósgyőr környéki 

bányák (a Lyukó-, Csanyik- Köpüs-, Gyertyán-, Egres- és Perecesi völgyben). A Sajó jobb 

partján fekvő bányák (Bánhorváti - Bánfalva, Nagybarca, Vadna, Berente, Sajószentpéter, 

Sajókápolna). A Sajó bal partján fekvő bányák (Szuhavölgy, Disznóshorvát, Ormospuszta, 

Rudolftelep, Alberttelep, Múcsony, Szuhakálló, Kurityán, Felsőnyárád, Edelény, Szendrő, 

Szuhogy, Meszes, Abod, Sajókaza, Sajógalgóc, Sajókaza). Az Ózd környékén fekvő bányák 

(Hódoscsépány, Somsály, Arló, Járdánháza, Borsodnádasd, Bánszállás, Királd, Farkaslyuk) 

és az egercsehi, putnoki bányák. (A felsorolás korántsem teljes, időnként és koronként egyes 

települések bányászata nagyobb szerephez jutott, másoké megszűnt.)  

A Magyar Állami Szénbányák felszámolása után ipari központok és „nemzeti vállalatok” 

(N.V.) alakultak. Ezen a területen a következők: Ózdvidéki Szénbányák N. V., Diósgyőri 

Szénbányák N. V. és Sajómelléki Szénbányák N. V. A nemzeti vállalatok a miskolci székhelyű 

Borsodi Szénipari Központ irányítása alá tartoztak. 1950. január 1-jétől a Sajómelléki Szénbá-

nyák N. V. kettévált, Szuhavölgyi Szénbányák N. V.-re és Bükkaljai Szénbányák N. V.-re.  

A háború utáni helyzetet csak nagyon összevontan szeretném vázolni! 

A második világháború után a lerombolt magyar ipar újjáélesztésének legfontosabb 

feltétele a szénbányászat megindítása volt, amit a legtöbb helyen súlyos munkaerő- és anyag-

hiány nehezített. Ehhez hozzájárult még az egész magyar ipar infrastrukturális lerombolása.  

Az ország megmaradt 1170 üzeméből energiahiány miatt 706 nem működött.  A rendelkezés-
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re álló kevés szén csak arra adott lehetőséget, hogy az alapvető iparágakat lássák el. Minde-

nekelőtt a MÁV és az energiatelepek igényeit kellett kielégíteni. A kohászat és az acélipar a 

szükségletüknek csak a felét kapták, a háztartásokba még ennél is kevesebb jutott.  Ilyen kö-

rülmények között az ország 111 bányájában 57 000 fővel indult meg a termelés a harmincas 

években kialakított technológiával, csaknem teljes egészében kézi rakodással, több helyen 

lóvontatással, villamosenergia nélkül, vagy leromlott gépi berendezésekkel.  A későbbi fej-

lesztésekre és erőfeszítésekre csak annyit itt előzetesben, hogy 1954-re, az első ötéves terv 

végére, a termelés elérte a 21,9 millió tonnát, a bányák száma pedig 162-re emelkedett. 

 

A berentei szénbánya egyik 1945. 

előtt épült központi irodaépülete. 

1953. május 27. 
154

 

 

Magyarország szénvagyona igen heterogén és a nagy 

karbon korú „szénbányász" országokéhoz (Lengyelország, 

Németország, Oroszország) képest kedvezőtlen adottságú. 

Szénelőfordulásaink földtörténeti kora nagymértékben eltérő, 

közös jellemzőik ugyanakkor tektonikai zavartság, a mellék-

kőzetek kis szilárdsága, a karsztvíz- és gázveszély. Magyaror-

szág szénterületei között nem található jó minőségű karbon 

szénfajta és csak ennél fiatalabb korú (liász, eocén, miocén, 

pleisztocén) szenekkel rendelkezünk. Némi összevonással feketekőszénről (Pécs, Komló), 

barnakőszénről (Tatabánya, Dorog, Közép-Dunántúl, Nógrád, Borsod, Ózd) és lignitről 

(Gyöngyös, Bükkábrány térsége)
155

 beszélhetünk.  

1943-1993 évek között a három szénfajtára összegezett termelési mennyiségek országosan:
156

 

Szénfajta 
Kitermelt szén 

tonna 

Megoszlás 

% 

Feketeszén 132 848 000 14,0 

Barnaszén 723 099 000 76,3 

Lignit 91 900 000 9,7 

 947 939 000 100,0 

 

A kitermelt szénmennyiség nagyságát jobban érzékeljük, ha összevetjük a kezdettől (1753, 

Brennberg-bánya) a mindenkori politikai határok között kitermelt, nagyjából 1,6 milliárd ton-

na szénmennyiséggel. A táblázatban látható 0,948 milliárd tonna széntermelés az 1943-93 

közötti 50 évben, a kezdettől számított kitermelt szénmennyiségnek közel 60 %-a!. Ez a mu-

tató önmagában is érzékelteti, hogy a magyar szénbányászat ebben az időszakban, voluntaris-

ta módon kierőszakolt feladatok megvalósítására kényszerült.
157
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 Erzsébet bánya aztán – elhelyezkedése miatt – később kapcsolatba került a Borsodi Vegyi Kombinát építke-

zésével is. Készítette: Hollenzer Béla. Tulajdonos: MTI Zrt. Fotóarchívum. Azonosító: MTI-FOTO-775570 
155

 Vannak műrevaló és nagy jelentőségű lignitmezők egyéb helyeken is! Narda-Torony környékén (Vas megye), 

Szuhogy-Rudabánya-Szendrő (Borsod). 
156

 Simon Kálmán: A magyar szénbányászat a 20. század második felében, Mininvest 1993 
157

 MÁV gőzvontatás, szénalapú villamos energetika (erőművek), kohászat, gyárak, intézmények, lakosság… 
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Borsod, 1948. augusztus 25.  

Bányászok a felolvasóban.
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Borsod, 

1948. augusztus 

25.
159

 

Bánya-

udvar és kötél-

vontatású vasút. 

 

 

 

Borsod, 

1948. 

augusztus 

25.  Bányászok tolják a csillét a Magyar Állami Szénbá-

nyák (MÁSZ) valamelyik aknájában.
160

  

 

 

 

 

  

Borsod, 1948. augusztus 25.  

Bányászok elővájáson a Magyar Állami Szénbányák 

(MÁSZ) egyik aknájában.
161
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 A felvétel az akkori Magyar Állami Szénbányák (MÁSZ) valamelyik kisebb bányájában készült. A felvétel 

készítésének pontos helyszíne ismeretlen. Figyelemre méltó a falon elhelyezett kereszt és a képek is! A bányá-

szok korábban, de akkor is, imádkoztak a bányába való leszállás előtt! Ez akkor még nem volt tilos. MTI Fo-

tó/Magyar Képszolgálat. Készítette: - Tulajdonos: MTVA Sajtó- és Fotóarchívum. Azonosító: MTI-FOTO-

FRATH19482481051 
159

 A kép a Magyar Állami Szénbányák (MÁSZ) valamelyik borsodi bányájában készült. A felvétel készítésének 

pontos helyszíne ismeretlen. MTI Fotó/Magyar Képszolgálat: - Készítette: - Tulajdonos: MTVA Sajtó- és Fotó-

archívum. Azonosító: MTI-FOTO-FRATH19482481061 
160

 A felvétel készítésének pontos helyszíne ismeretlen. MTI Fotó/Magyar Képszolgálat: - Készítette: - Tulajdo-

nos: MTVA Sajtó- és Fotóarchívum. Azonosító: MTI-FOTO-FRATH19482481076 
161

 A felvétel készítésének pontos helyszíne ismeretlen. A képen a klasszikus szerszámok, csákány, szívlapát, 

fúrószár, karbidlámpa és valahol a fejsze is… MTI Fotó/Magyar Képszolgálat: - Készítette: - Tulajdonos: 

MTVA Sajtó- és Fotóarchívum. Azonosító: MTI-FOTO-FRATH19482481058 



Rónaföldi Zoltán  A „borsodi kooperáció” és Kazincbarcika építése 85 

1951 végén a nemzeti vállalatok megszűntek, és helyükön 1952. január 1-jétől létrejöt-

tek a szénbányászati trösztök, köztük a Borsodi Szénbányászati Tröszt, amely a Sajószentpéte-

ri, Berentei, Bánfalvai, Ormospusztai, Múcsonyi, Rudolftelepi, Kurityáni, Sajókazai, Diósgyő-

ri, Perecesi és Lyukói Szénbányákat foglalta magában, vagyis a megye keleti medencerészét. 

Borsod megye nyugati medencéje szénbányászatának irányítására megalakult az Ózdvidéki 

Szénbányászati Tröszt, Ózd, majd 1957-től Putnok székhellyel. A trösztök szervezete 1954-ig 

háromlépcsős volt: trösztigazgatóság – bányavállalat – aknaüzem. 1954. július 1-jétől ez a 

forma megszűnt, a szervezeti felépítés kétszintűvé vált: trösztigazgatóság – aknaüzem, vagyis 

ezek a trösztök csak formálisak voltak, valójában vállalati hatáskörrel rendelkeztek. A szén-

bányászati trösztök nevéből 1967-ben (a 492/1967 NIM sz. utasítás alapján) a „tröszt" eltűnt, 

a vállalatnak ekkortól Borsodi Szénbányák lett a neve. 

1954-ig a Bánya- és Energiaügyi Minisztérium Ipari 

Igazgatóságának, majd Szénbányászati Főosztályának 

irányítása alá tartozott. 1954. október 1-én alakult meg 

az önálló Bányászati Minisztérium, majd 1956-ban a Ne-

hézipari Minisztérium, amely 1967-ig közvetlenül, 1967. 

VI. 1-től 1974. VII. 1-ig az Egye-sült Magyar Szénbá-

nyák közbeiktatásával irányította a vállalatot. 1974. janu-

ár 1-jével az Ózdvidéki Szénbányászati Vállalat beolvadt 

a Borsodi Szénbányászati Vállalatba. Ekkortól a név 

Borsodi Szénbányák. 

Vájártanulók oktatása.
162

 

 

A borsodi és ózdvidéki területeken alapvetően mélyműveléses szénbányászat folyt, azzal a 

kitétellel, hogy mindig voltak különféle területein kisebb-nagyobb külfejtések, ezek főleg a 

peremi területeken helyezkedtek el, 

ahol a szén a felszín közelébe került. 

 

Fabiztosítású bányatér, 

 1950. október 1. 
163

 

 

A hazai gazdaság négy évti-

zedének történetével foglalkozó iro-

dalomból ismeretes, hogy  

„az 1949. évi első ötéves nép-
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 Sipos Pál szakoktató az ékes betörő fúrást mutatja be a Munkaügyi Minisztérium 106. „Szeptember 6.” elne-

vezésű bányaiskola másodéves vájártanulóinak. Abban az évben 53 bányásztanuló fejezte be tanulmányait, akik 

az elméleti és gyakorlati vizsgák után, mint segédvájárok álltak munkába a Borsodi Szénbányászati Trösztnél. A 

kép készítésének helye és időpontja: Kurityán, 1962. június 1. MTI Fotó: Birgés Árpád. Tulajdonos: MTVA 

Sajtó- és Fotóarchívum. Azonosító: MTI-FOTO-833653 
163

 A kazincbarcikai Bányászati Aknamélyítő Vállalat dolgozója a faácsolatú, trapézbiztosításos táróban a med-

dős szenet kihordó szállítószalag mellett dolgozik. Az öltözéke a szabványos bányászöltözet a bőr fejvédő ko-

bakkal és gumicsizmával. MTI Fotó/Magyar Fotó: Bajkor József. Tulajdonos: MTI Zrt. Fotóarchívum. Azonosí-

tó: MTI-FOTO-767121 
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gazdasági terv Magyarország iparosításának meggyorsítását, elsősorban a nehéz- és gépipar 

fejlesztését hangsúlyozta, anélkül, hogy a feladatok megvalósításának feltételeiről érdemben 

szólt".  

 

 Mielőtt a részletekbe mennénk, tegyünk egy kis áttekintést a borsodi szénbányászattal 

kapcsolatosan! 

A Borsodi-szénmedence fejlődését az első világháború végétől 1955-ig, a következő jelentős 

változásokat vehetjük észre. Nézzük ezeket részenként!  

 A legdöntőbb változás a tulajdon változás volt, mégpedig az üzemeknek kapitalista tu-

lajdonból szocialista tulajdonba vétele. Ennek közvetlen következménye a tervgazdál-

kodás bevezetése és a termelés állandóvá tétele, valamint gyors növekedése. 

 A Borsodi-medence két alkotó részének, tehát az Ózdi-medencének és a Sajóvölgyi-

medencének a termelése közötti arány eltolódás. Az arányok alakulása a következő: 

(ha a Borsodi-medence termelését 100%-nak vesszük):  

 
Sajóvölgy 

% 

Ózdvidék 

% 

1928 57 43 

1938 65 35 

1955 74 26 

Tehát 1955-ben a Sajóvölgy már az egész borsodi termelésnek csaknem 3/4-ed részét 

adta. Ez a változás a két medence készletei közötti különbségnek megfelel. 

 Jelentős fűtőérték csökkenés. Bár a pontos kalória csökkenést megállapítani nem lehet, 

az 1928-hoz képest nagyjából 12… 15 %-os átlagos fűtőérték csökkenéssel lehet szá-

molni. Ennek oka egyrészt az előbbi pontban keresendő, tehát eltolódott a bányászat 

az alacsonyabb kalóriájú Sajóvölgy felé, másodsorban pedig abban, hogy a két világ-

háború közötti állapottal szemben jelentős mértékben megkezdődött az alacsonyabb 

kalóriájú borsodi szenek termelése is. 1955-ben a kitermelt szén fűtőértéke az Ózdi 

medencében 3 457, a Sajóvölgyi-medencében 2 940 kalória volt.  

 A széntermelés területi elhelyezkedésében bekövetkező változás. Az Ózdi-medence 

esetében azt látjuk, hogy a termelés ÉK felé húzódott és a háború alatt Putnoknál elér-

te a medence legészakibb pontját. Viszont a D-i területeken, Felnémet, Szarvaskő és 

Monosbél területén az elpalásodás és vékony rétegek miatt a termelés megszűnt. 1955-

ben, amint azt az ábráról leolvashatjuk, a termelés súlypontja Ózd volt, a mellette levő 

Hódoscsépány, Somsály, Farkaslyuk, Borsodnádasd bányákkal. Jelentősen megnőtt 

Putnok–Királd vonalán is a termelés. 

Éveken keresztül komoly problémát jelentett Egercsehi. Ugyanis az egész Borsodi-

medence legjobb minőségű, gyakran 4 000 kalória feletti szenét itt találjuk. Néha mi-

nőségi barnaszeneink közé is sorolják, ezért több terv született Egercsehi fejlesztésére. 

A kalóriában mutatkozó kedvező tényező mellett számos kedvezőtlen is akadt, így a 

szénrétegek vékonysága, továbbá a bányának a vasúttól meglevő távolsága, amelynek 

leküzdése nagy beruházásokat jelentett volna. így Egercsehi fejlesztése egyelőre leke-

rült a napirendről.  
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A Sajó völgyében a termelés területi elhelyezkedésében szintén mutatkoznak változá-

sok. Itt a termelés területi összeszűkülésével találkozunk, amennyiben a Sajótól Ny-ra 

levő Bükk hegység menti peremterületeken a szénkereslet kedvező időszaka alatt meg-

indult termelés később elsorvadt, s ezeken a helyeken a második világháború után sem 

indult meg újra. Továbbá a termelés súlypontja egyre jobban eltolódik a Sajótól É-ra 

fekvő Bódva és Sajó közötti területre.  

 

A Sajóvölgyi-medencének legnagyobb termelője Izsófalva, ahol a három üzem 1955-

ben csaknem 700 000 tonna szenet adott. Második helyen Miskolc áll, csaknem 600 

000 tonnás termeléssel. Kiemelkedőek még Sajókaza (265 000 tonna), Kurityán, Ede-

lény, Felsőnyárád és Berente. Az 1938-as szétaprózottsággal szemben a termelés már 

koncentráltabb és a Sajó völgyben 1955-ben minden üzem évi termelése 100 000 ton-

na fölött volt. 

 A Borsodi-medence szenei a felhasználhatóság tekintetében a különböző fűtőértékek, 

hamu- és kéntartalom miatt eltérnek egymástól. Azt már láttuk, hogy az Ózdi-

medence szene magasabb fűtőértékű, 1955-ös termelést véve alapul Egercsehi, Farkas-

lyuk és Királd szene 3 500 kalórián felüli. A Sajó völgyben szintén 1955-ös termelést 

véve alapul, a legmagasabb kalóriájú szén az edelényi 3 200 kalóriával, legalacso-

nyabb a bánfalvai 2 400 kalóriával. Tehát a legjobb és legrosszabb minőségű szén kö-

zött 800 kalóriás különbség mutatkozott.  

Ózd esetében ez mindössze 600 kalória, amennyiben a legalacsonyabb fűtőértékű 

putnoki üzem szene 3 200 kalória. A magas kalóriájú és gyorsan égő szenek kazánok 

fűtésére alkalmasak. Ki kell emelni Egercsehi, Pereces, Edelény és Ormosbánya sze-

neit.  

Egyes szénfajták generátorgáz készítésre is alkalmasak: farkaslyuki, sajószentpéteri, 

perecesi, lyukóbányai.  
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A legjobb minőségű, alacsony hamutartalmú szenek keverőszénként mozdonyfűtésre 

is használhatók. A készlet legnagyobb része azonban gyakran lignites szerkezetű, ala-

csony kalóriájú barnaszén, aminek még kedvezőtlen tulajdonsága, hogy hosszabb ide-

ig tárolni nem lehet, mert szerkezete széthulló, így gyorsan porlik, másrészt pedig ön-

gyulladásra is hajlamos. Ezeknek a szeneknek leggazdaságosabb felhasználási területe 

csakis a modern, nagy kapacitású hőerőmű, amelynek különleges kazánjai az ilyen tí-

pusú szeneket legtökéletesebben égetik el.  

Borsodi-szénmedencében működő erőművek, a diósgyőri, ózdi, bélapátfalvi s a régi 

kazincbarcikai, elavult technológiájuk miatt egyelőre még jobb minőségű szenet fo-

gyasztanak. Szükséges tehát ezek technológiai átalakítása. A mostani beruházás alatt 

álló új kazincbarcikai úúgynevezett Borsodi Hőerőmű és a tiszapalkonyai lesznek ké-

pesek csak gyenge minőségű szénnel dolgozni. E perspektívában a borsodi legfonto-

sabb szénfelhasználónak az elektromos energiatermelésnek kell lenni. A táblázat fel-

tünteti a szén felhasználását fogyasztói csoportok szerint: 

 

1955-ben a MÁV szénfelhasználásának 20 %-át adta Borsod. 

1955-ben az erőművek ellátásának 9,91 %-át biztosították Borsodból.  

A legnagyobb felhasználó az ipar. Bár arányszáma csökkent, még mindig a medence 

termelésének felét fogyasztja; Ózdi-medencéből nagyobb arányban, mint a Sajó völ-

gyiből, ami a magasabb kalóriának és a kohászati üzemek igényeinek tulajdonítható. 

Az iparon belül a legfőbb fogyasztók Diósgyőr és Ózd kohászati üzemei, a Borsodná-

dasdi Lemezgyár, DIMÁVAG Gépgyár, Bélapátfalvi- és Hejőcsabai Cementgyár, Sa-

jószentpéteri Üveggyár. Az ország iparának szénellátásában a medence 1955-ben 

23,84 %-kal vett részt, tehát az ipar szénszükségletének csaknem 1/ 4-ét biztosította.  

Egyéb fogyasztók alatt a lakosság, közületek és a mezőgazdaság fogyasztását értjük. 

Bár 1937-liez képest az arányszám csökkent, mégis abszolút számban a termelés nö-

vekedése miatt a mennyiség nőtt, és országosan 1955-ben az egyéb fogyasztói fel-

használás 17,3 %-át adta Borsod. Tehát a lakosság számára szállított, gyakran nem ép-

pen megfelelő minőségű szén között megtaláljuk a borsodit is. 

 A kísérletek közül legjelentősebb a kokszolási volt. Megállapítható, hogy a sajóvölgyi 

szénből lehet 5 500–6 000 kalóriás barnaszén-félkokszot készíteni, további tüzelési 

felhasználásra. A kutatások célja ezen tovább ment. Az elmúlt évek során a kohó-

koksz-igény kielégítésére tervbe vették a borsodi szén felhasználását. Több év munká-

ja alapján megállapítást nyert, hogy a bonyolult technológiával előállítható kohókoksz 

önköltsége rendkívül magas, és csak keverve alkalmas, de még így is rontaná a kohá-
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szat gazdaságosságát; még abban az esetben is, ha a kokszosításnál keletkező gázt ér-

tékesítik és a kátrány további feldolgozásra kerül. Másik probléma, hogy a kokszosí-

tásra leginkább alkalmas szenek jelenleg Diósgyőr, Ózd, Bélapátfalva üzemei és a 

vasút ellátására már foglaltak.  

Kazincbarcikán a borsodi kooperáció keretében megkezdődött a kokszolómű építése, 

azonban 1953 óta az építés szünetelt. A kokszosítás kérdését feltétlenül előtérbe pró-

bálták helyezni, de nem kohókokszra, hanem egyszerűen barnaszén félkokszra, mert 

ezzel a szén fűtőértékét növelhetjük, másrészt a magasabb kalóriájú koksz szállítása 

aránylag olcsóbb, továbbá a koksz hosszabb ideig tárolható, szemben a nyers borsodi 

barnaszénnel. Megállapítást nyert, hogy a borsodi szén kokszosítása során lepárlási 

termékként nyert kátrány vegyi feldolgozásra alkalmas. Hazánk szűkös szénkészlete 

mindenképpen indokoljta, hogy szeneinkről katasztert készítve törekedjünk azok leg-

hasznosabb és leggazdaságosabb felhasználására.  

A borsodi szén területi felhasználását a következő táblázat szemlélteti. A táblázatból 

kitűnik, hogy még mindig a helyi igények kielégítése a döntő, mégis a medence orszá-

gos szükségleteket is kielégít és igen nagy szerepe van a tiszántúli területek ellátásá-

ban is. Bár a Borsodi-medence geológiailag két részre oszlik, gazdaság-földrajzilag 

egynek tekinthető, mert a széntermelés 50 %-át közvetlenül a sajóvölgyi ipar fogyaszt-

ja el, másodsorban termelése 64,13 %-nak felhasználásával, az úgynevezett Északi 

Iparvidék gazdasági körzetnek egyik energiabázisa. 

 

A borsodi szénnek az Északi Iparvidék után második felhasználója a főváros. Budapest 

iparának gyors fejlődése következtében megnőtt a szénigénye, amit már a tradicionális 
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dunántúli és nógrádi medencék nem tudtak kielégíteni, s ezért egyre inkább a borsodi 

szenet veszik igénybe. 

A szénnek medencén belüli és medencén kívüli elszállítását túlnyomórészt a vasút 

végzi. Minimális mennyiség kerül elszállításra helyi forgalomban, gépkocsin és foga-

tos kocsival. Az elszállítással legjobban megterhelt teherpályaudvarok: az új berentei, 

szuhakállói, sajószentpéteri, kazincbarcikai, ormosbányai, ózdi, monosbéli és királdi. 

Többször felmerült a szénnek vízi úton történő elszállítása is, azonban az ehhez szük-

séges medermélyítés és csatornaépítés csak igen nagy távlatban jöhet számításba. Ösz-

szefoglalva: a borsodi szénmedence széntermelése elsősorban helyi jelentőségű, má-

sodsorban Budapest ellátását segíti elő; továbbá a kedvező földrajzi helyzetét még a 

bányakapacitás szűk volta miatt nem tudja kihasználni. 

 A tervek szerint Kazincbarcika új városnegyede lett volna a Sajóvölgy legnagyobb bá-

nyásztelepülése. A bányászatban dolgozók létszáma állandóan nőtt, a kolonizált
164

 bá-

nyászok arányszáma pedig fokozatosan csökkent. 1955-ben az Ózdi-medencében a 

bányászok 52,8 %-a volt kolonizált, a Sajóvölgyi-medencében pedig 32,1 %-a. Ugya-

nakkor azon bányászoknak a száma, akiket összefoglaló néven ingázóknak nevezünk, 

állandóan nőtt. Az ingázók egyrészt a telephelytől nagy távolságra laknak és heten-

ként, vagy havonként utaznak haza, másrészt minden nap megteszik állandó lakóhely-

ük és a bányatelep között az utat. Az utóbbiaknak az arányszáma természetesen sokkal 

nagyobb. 1955-ben az Ózdi-medencében a napi ingázók arányszáma 47,2 %, a 

Sajóvölgyi medencében pedig 32,2 %. A szénbányászat részére az ingázás rendkívül 

nagy hátrányt jelent. Elsősorban a naponként 30… 50 km, sőt ennél nagyobb utat is 

megtevő bányászok fáradtan érkeznek az üzembe, munkaintenzitásuk csökken. Má-

sodsorban az ingázók szállíttatási költsége a bányát terheli, hazai útviszonyaink között 

igen nagyarányú gépkocsi rongálódással, üzemanyag és gumikopással jár a szállítás, 

ugyanis a napi ingázók túlnyomó többségét „bányász-autóbuszon”
165

 szállítják. Tehát 

az ingázás mindenképpen rontja a bányászat gazdaságosságát.
166

 Továbbá időjárási 

zavarok, téli hófúvások stb. gyakran lehetetlenné teszik a szállítást, és ez jelentős 

munkaerő kiesést jelent.  

Az évről évre növekvő munkaerő szükségletet főleg bányásztoborzás útján 

biztosítoták. A legtermészetesebb dolog az lett volna, hogy az új munkaerőt elsősor-

ban a környező településekből biztosítsák. Ez nem volt könnyű feladat. A borsodi 

szénbányászat gyors fejlődése ugyanis nem egyedül, hanem az egész Sajóvölgy ipará-

nak rendkívül nagyarányú fejlődésével párhuzamosan folyt. Tehát a munkás-

szükséglet egyszerre jelentkezett a kohászatnál, az érc- és szénbányászatnál és az épít-

kezéseknél. Bár bérkérdés tekintetében a helyzet jó, mert a kereseti lehetőségek legna-

gyobbak a szénbányászatban. 
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 A bányához közvetlenül csatlakozó bányatelep, kolónia, bányafalu… 
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 Akkori népszerű nevén, az Ikarusz buszok után, „fakarusz”. Tehergépkocsi rakterére szerelt könnyűszerkeze-

tes fülke, amelybe bizony egyszerű falócákon ültek és utaztak a bányászok. 
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 1956-ban pl. országosan 84 millió forintot tett ki az ingázók szállíttatási költsége. 
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Összefoglaltuk tehát az 1950-es évekre érvényes megállapításokat. Ebben a kokszolástól a 

városépítésig sok minden benne van, a rengeteg egyéb problémán kívül is. 

 

 Természetesen a Szabad Európa Rádió sem állta meg szó nélkül az eseményeket! 

 

„… A „nagy októberi szocialista forradalom” évfordulója a rendszer alapünnepének 

számított. Mikes
167

 az 1951-es évforduló előkészületeiről a következő tudósítást, illetve kom-

mentárt adta: a Mátravidéki Erőmű dolgozói például az 1951-es tervüket már december 12-re 

teljesítik, és az utolsó negyedévben 15 ezer tonna lignitet takarítanak meg. A diósgyőri Anna-

bánya dolgozói a tervelmaradásuk behozására tettek fogadalmat, miszerint naponta 410 má-

zsa szénnel többet hoznak felszínre, mint az eredeti irányszám. Majd így folytatta: régen az 

ünnep a pihenést jelentette, napjainkban a „robot szinonimája lett”. Az ünnepre hivatkozva a 

magyar polgárokból minden energiát kipréselnek a kényszerfel-ajánlások teljesítésének köte-

lezettségével.  

1952 januárjában egy új kezdeményezésről adott hírt a Szabad Nép. Új jelszóval új mozgal-

mat indított el Loy Árpád
168

 alberttelepi sztahanovista frontmester a széntermelés növelésé-

re.„El akarom érni – mondta –, hogy a frontunk egy mûszakban500 csillét adjon és utána 

minden nap többet és többet.” Jelszava: „Termelj ma többet, mint tegnap!” A termelés növe-

lését a munka jobb megszervezésével, a széntermelés egyenletessé tételével és emelésével kí-

vánja elérni. A régi műszakonkénti 300 csillés átlagról emelni 500 csillére, majd 550-re és 

túlhaladni a 600 csillét is. Ehhez – mondta – meg kell teremteni a szükséges műszaki feltétele-

ket, rendbe kell hozni a szállítóvágatokat.  Mikes a sztahanovista frontmester erőfeszítéseit így 

kommentálta: a termelés napi emelését és egyenletessé tételét olvasva „viszolyogva csettintet-

tünk egyet”, azért, mert egy újabb jelmondat nem oldja meg a szénhiány problémáit. A front-

mester kezdeményezéséből
169

 arra is gondolhatunk, hogy a bányászok lelkesedése nem mond-

ható túl nagynak, inkább túl kicsinek. A termelés nincs összhangban a kereslettel. „Az addigi 

diadalokról szóló trallalik (sic) nyilván elsietettek voltak. Komolytalanok. Alaptalanok. Hogy 

úgy mondjuk, légből kapottak. Mert a rendszer most, nem óhajtván már egyebet, bevallja, 

                                                           
167

 A Szabad Európa Rádió munkatársaként dolgozott Münchenben, az Angol kertben, Győri Mikes Imre (1900-

1990). A SZER magyar osztályának egyik alapító tagjaként, már ismert újságíróként - Gallicus álnéven - írta és 

szerkesztette a rádió egyik leghallgatottabb műsorát, a Reflektort, 1951 és 1976 között. Az első magyar adás 

1951. október 6-án hangzott el. A háború éveit Franciaországban töltötte, a német megszállás elől menekülő 

kormányt Párizsból Bordeaux-ba, majd Vichybe követte, mint a Magyar Nemzet és az Amerikai Magyar Nép-

szava munkatársa.1947. június 17-én Auer Pál párizsi magyar követtel együtt az emigrációt választotta. Párizs-

ban megszervezte és elindította a Nyugati Hírnök című lapot, a magyar emigráció első újságját. 1951 augusztu-

sától 1976 augusztusáig a müncheni Szabad Európa Rádió munkatársaként írta és szerkesztette a rádió egyik 

legnépszerűbb műsorát, a Reflektort. 
168

 „Termelj ma többet, mint tegnap!” Szabad Nép,1952. január 25. Loy Árpád, Kossuth-díjas sztahanovista 

frontmester (1906–1987) Kercseden született (Románia, Zsil völgye), 1942-ben került Alberttelepre. 1952-ben 

indította el mozgalmát. Munkáját 1952. március 15-én Kossuth-díjjal jutalmazták. (Kövesi Endre: Loy Árpád 

élete. Szabad Nép,1952. március 23. 7. p.) 1948 és 1953 között a Szabad Nép című napilap munkaversennyel 

kapcsolatos cikkeiben 51 alkalommal szerepelt, ezzel – Muszka Imre után – a második legtöbbször hivatkozott 

sztahanovista volt. 
169

 Az ország legjobb bányász csapatvezetői és frontmesterei elhatározták: csatlakoznak Loy Árpád alberttelepi 

sztahanovista kezdeményezéséhez. Szabad Nép,1952. január 27. 1. p. 
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nagy a baj. És még nagyobb lesz, ha a dolgok úgy mennek tovább, mint ahogy eddig men-

tek…”
170

 

 

A Bányaipari Dolgozók Szakszervezete  

XVI. kongresszusa Magyarország,  

Budapest, 1956. július 28.  

Lugosi Ferenc, a tatabányai VIII-as akna  

Kossuth-díjas vájára, Elekes Ferenc, a  

dorogi VIII-as akna Kossuth-díjas felvigyázója és  

Loy Árpád albert-telepi Kossuth-díjas frontmester,  

a Szocialista Munka Hőse beszélgetnek a Bányaipari  

Dolgozók Szakszervezete XVI. kongresszusának első  

napján 
171

 

 

A tervtörvény és a bürokratikus centraliz-

mus korlátai közé szorult Országos Tervhivatalban (OT) a szénbányászat termelési feladatait 

is a szocialista ipar fejlődéséhez igazítva határozták meg, és az éves termelési számokhoz a 

létszámot, a teljesítményt, az anyagfogyasztást, a szén fűtőértékét stb. is előírták. Az így ki-

nyilvánított tervszámokkal elintézettnek vélték a feladatok teljesíthetőségét, miután a „terv az 

törvény" volt. Az OT-ban 1953-1955 között folytatott tervtárgyalásokon, a mélyebb analízisen 

alapuló érvelés hiábavalónak bizonyult, miután a tárgyalásvezető elnök a „pesszimista mű-

szaki vezető", és a „béke ellensége" minősítéssel zárta be a tárgyalásokat. 

Az iparfejlesztés következtében a borsodi szénbányászatban dolgozók létszáma 1950-től 14-

ről 22 ezerre nőtt, azonban megoldatlan volt a szakképzés. A szakképzettek összmunkásságon 

belüli aránya egyre csökkent. A hiányt nem oldották meg az átképzések és a gyorsított tanfo-

lyamok sem, hiszen azok értéke jóval alatta maradt a hagyományos szakmunkásképzésnek. A 

megye munkásságára jellemző továbbá a tömeges méretűvé vált ingázás, a kétlakiság, s rész-

ben ezekből adódóan a nagyfokú fluktuáció. A borsodi tröszt munkáslétszámának 60 %-a, az 

ózdinak 65 %-a cserélődött ki évente! Nagy szerepet játszott ebben az is, hogy a legényszál-

lásokon lakó bányászok rendkívül egészségtelen és zsúfolt körülmények között éltek, ráadásul 

szakképzetlenségük miatt fizetésük is alatta maradt az elvárásaiknak. A rossz körülmények 

között nehéz fizikai munkát végző bányászok mindezek hatására érzékenyek voltak a társa-

dalmi feszültségekre.
172

 

A vizsgált korszakot a szénbányászatban az extenzív fejlesztés jellemzi. 1965 a szénbányászat 

erőfeszítésének csúcsa, amikor gyakorlatilag csak a földalatti művelésből 31,8 millió tonna 

szenet termeltek ki! 1965-ig az erőművek fűtőanyaga szinte kizárólag a szén. A voluntarista 

tervek, a nyugati technika majdnem teljes kizárása, a KGST-technika
173

 szerényebb képessé-
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 Simándi Irén: Magyarország a Szabad Európa Rádió hullámhosszán. 1951-1956 

http://mek.oszk.hu/04600/04616/04616.pdf 
171

 MTI Fotó: Fényes Tamás. Tulajdonos: MTI Fotóarchívum Azonosító: MTI-FOTO-790233 
172

 Meg kell jegyezni, hogy a szénbányászatba érkezett munkaerő egy része falvakból származott, erős mezőgaz-

dasági, paraszti kötődésekkel. Mások voltak az erkölcsi, politikai, vallási normáik, mint az eredeti bányászság-

nak, munkásságnak. Ráadásul – később majd erről is írunk – nagyon sokan az erőltetett mezőgazdasági termelés, 

beszolgáltatás hatására hagyták ott a falut és könnyebb megélhetést kerestek, „kiszakadtak” az évszázados gyö-

kereikből..  
173

 Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanács. A szocialista országok gazdasági együttműködési szerve, amely 1949 

és 1991 között működött. Alapító tagjai a Szovjetunión kívül Bulgária, Csehszlovákia, Lengyelország, Magya-

http://mek.oszk.hu/04600/04616/04616.pdf
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gei, illetve a meg levőnek a magyar bányászati viszonyok közötti „meg nem felelése”, a lét-

szám erőltetett növelését tette szükségessé. 1965-ben a hazai bányászatban a létszám közel 

140 ezer fő volt. 

1956-ig nagy létszámú elítélt és katona is dolgozott a bányákban. A felduzzadt létszám nem-

csak ebben az időben, de a későbbiekben is fájdalmas problémákat okozott. A legszomorúbb 

mutató az ötvenes években az évi 100 főt is meghaladó halálos áldozattal járó balesetek szá-

ma. Ezt az időszakot a politika „hősiesnek", a szenet az „ipar kenyerének" nevezte és ez ab-

ban az időben így is volt! 

E „kívülről" dicsőségesnek látszó években azonban ellentmondó változások következtek be a 

bányászati szakemberek helyzetében, az őket körülvevő légkörben, kezelésükben, a hatalom 

részéről. 

A második világháborút követő néhány év két fontos motívumát kell megemlítenünk: egy-

részt a munkás és a műszaki vezető rétegek iránt egyaránt és egyidejűleg érvényesült a rep-

resszió,
174

 másrészt a heroizálás,
175

 mai szóval kifejezve a sztárolás. 1948-ban a Bányászati 

Lapok novemberi számában a MAORT szabotázsról
176

 olvashatunk, és ezzel egyidejűleg érte-

sülhetünk bányamérnökök magas állami kitüntetéséről. A hatalom e kétarcúsága határozta 

meg azt a légkört, amelyben a bányamérnököknek, - technikusoknak, de a munkásoknak is 

dolgozniuk kellett. 

Az 1945-1956 közötti korszakban a szénbányászat kiemelt szerepét nemcsak az államosítás, a 

bányák és villamos erőművek szétválasztása jelzi, hanem szervezeti formáinak (Nemzeti Vál-

                                                                                                                                                                                     

rország és Románia voltak. Később csatlakoztak: Albánia (1949, amely 1961-ben felfüggesztette tagságát, 1987-

ben kilépett), a Német Demokratikus Köztársaság (1950), Mongólia (1962), Kuba (1972) és a Vietnámi Demok-

ratikus Köztársaság (1978). Társult tag: Jugoszlávia. A KGST tipikus szereplője volt a két világrendszer közötti 

hidegháborús versengésnek, szerepe a Közös Piac (EGK → Európai Gazdasági Közösség) ellensúlyozása lett 

volna, hasonlóképpen a katonai Varsói Szerződés és a NATO közötti viszonyhoz. A szovjetek által diktált „spe-

cializálódás”, ami egyes országoknak juttatott bizonyos iparágakat és gyártásokat, hazánk számára nem mindig 

volt kedvező. Jó néhány addig bevált gyártást, terméket át kellett adni másoknak… A technikai berendezésekre 

nem mindig volt igaz, hogy az „alapból rossz”! Inkább a gondot abban látom, hogy nem a körülmények teljes 

mérlegelésével hozták a berendezéseket ide, hanem a termelési számok bármi áron való növelése miatt. Ami jó 

egy adott bányászati körülményre a Szovjetunióban, az nem biztos, hogy ugyanolyan jó egy borsodi bányára is, 

ahol mások a geológiai és bányászati technológiai viszonyok! 
174

 Elnyomás, elfojtás, megtorlás 
175

 Hősként ünnepel, hőssé nyilvánít. Szovjet minta! 
176

 A MAORT perrel a kormány ürügyet próbált találni az Egyesült Államok legnagyobb olajipari cégének a 

Standard Oil magyarországi leányvállalatának a MAORT-nak az államosításához, melyhez jogalapja nem volt, 

mert a részvények 96%-a amerikai kézben volt és a koncessziós szerződést betartották, a kitermelt kőolaj 15%-a 

az állam tulajdonába került. 1948. augusztus 13-án az ÁVÓ őrizetbe vette a már nyugdíjazott Papp Simont, majd 

több vezetővel együtt letartóztatták. A később nyilvánosságra hozott vád alapja „szabotázs” volt. Vádlói szerint 

Papp Simon szándékosan rossz helyeken végeztetett mélyfúrásokat, a dokumentációkat meghamisította, a terme-

lést visszafogta, amivel szándékosan kárt okozott a népgazdaságnak. Az amerikai vezetőket, akik letartóztatás 

után beismerő vallomást tettek, a határra kísérték és kiutasították az országból. Az amerikaiak Bécsben közjegy-

zők előtt eskü alatt vallották, hogy a beismerő vallomást kényszer alatt tették, ezért azt semmisnek tekintik. Az 

Egyesült Államok kormánya hivatalos jegyzékben tiltakozott a letartóztatások és a per lefolytatása ellen. A pert a 

„koncepciós” perek forgatókönyve alapján folytatták le, kikényszerített vallomásokkal, hamis tanúskodásokkal 

támasztották alá. A budapesti népbíróság külön tanácsa „a demokratikus államrend megdöntésére irányuló bűn-

cselekmény” miatt Papp Simont halálra, társait 4 és 15 év közötti fegyházra ítélte. 1949-ben Papp Simon bünte-

tését kegyelemből életfogytiglani fegyházbüntetésre változtatták és kizárták az MTA tagjai közül, családját kite-

lepítették. Papp Simont a börtönben is dolgoztatták az olajipari terveken, sőt a recski kényszermunka tábor vízel-

látásának megvalósítását is vele terveztették meg. 
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lalat, Tröszt, Egyesült Magyar Szénbányák, Magyar Szénbányászati Tröszt, Szénbányászat 

Igazgatási Tanácsa, Koordinációs Központ, Bányászati Egyesülés), helyének szinte folyama-

tos változása, keresése is.  

Ezen időszakban a szénbányászat öt minisztérium keretében működött (közöttük a Bánya- és 

Energiaügyi, sőt, önálló Szénbányászati Minisztériumban is). 

A légkör jobb érzékelése végett vissza kell utalnunk a szénvagyonunkra, illetve annak minő-

ség szerinti megoszlására. A gyengébb minőségűek (lignit és a főleg észak-magyarországi 

barnaszén) az összes szénvagyon döntő részét képviselték. A barnakőszénfajtákból a jobb 

minőségű (tata-dorogi) barnaszenek, az úgynevezett „alapszenek" mennyisége az összes 

szénvagyonnak mindössze 9,4 %-át reprezentálta. Az 1950-es évek elején kialakult az „alap-

szén" kontra „lignit" ideológiája. E szerint a tata-dorogi szén igénybevételét kell fokozni. Az 

„alapszén" kérdést 1951 őszén az MTA
177

 műszaki osztályán tartott előadásában Ajtay Zol-

tán
178

 fogalmazta meg Szénenergia gazdálkodásunk kritikai vizsgálata és szénbányászatunk 

komplex fejlesztésének irányelvei című előadásában. Ebben hangsúlyt kapott, hogy 

 

 „népgazdaságunk első tervperiódusában meg kell valósítanunk a jobb minőségű (Ta-

tabánya, Dorog) szenek fokozottabb kitermelését". 

 

Az előadás vitája során ellenvéleményként elhangzott – Hansági Imre
179

 bányamérnök részé-

ről –, hogy  
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 Magyar Tudományos Akadémia 
178

 Dr. Ajtay Zoltán Endre (Zilah, 1900. február 11. – Budapest, 1983. december 3.) Kossuth-díjas, aranyokleve-

les bányamérnök. 1926-ban szerzett bányamérnöki diplomát Sopronban, a Bányászati és Erdészeti Főiskolán. 

Pályáját 1923-ban Környebányán, a Hungária Kőszénbányászat Hauser Lipót és Tsa. Részvénytársaságnál kezd-

te, majd miután a cég a környei szénvagyon kimerülése miatt 1929-ben Pilisszentivánon nyitott új bányaüzemet 

– úgyszintén Hungária néven –, Ajtayt ott foglalkoztatták tovább, előbb főmérnökként, később felelős üzemve-

zetői megbízatással. E bánya leállítását követően 1936 áprilisától a Magyar Bauxitbánya Rt.-nél helyezkedett el, 

főmérnöki, később bányaigazgatói posztot betöltve. A Salgó és a Magyar Bauxitbánya Rt. alkalmazásában dol-

gozott évekig. A második világháború befejezése után ismét Pilisszentivánon kapott munkát, mint a bányaüzem 

üzemvezető főmérnöke, majd 1948–1950 között a dorogi szénmedence körzetfőnökének nevezték ki, később, 

mint vezérigazgató tevékenykedett ugyanott. 1951 és 1955 között a Bánya- és Energiaügyi, későbbi nevén Ne-

hézipari Minisztérium főosztályvezetője volt, ezt követően 1955 nyarán a Bányászati Kutató Intézet igazgatójává 

nevezték ki, e posztot töltötte be 1966-ban történt nyugdíjba vonulásáig.  Találmánya volt a jövesztőkaros „F 

típusú” fejtő-rakodógép, melynek bemutatására 1950-ben a Dorogi Szénbányáknál került sor, és amelynek kifej-

lesztéséért 1951-ben a Kossuth-díj aranyfokozatát kapta meg. 1938 és 1970 között mintegy 40 magyar és 15 

idegen nyelvű szakpublikációja jelent meg; öt szakkönyvnek volt társszerzője, közülük kettőnek szerkesztője is. 

Három cikluson keresztül a Bányászati és Kohászati Lapok szerkesztőbizottságának tagjaként is tevékenykedett. 

1921-től élete végéig az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület (OMBKE) tagja volt (1952-től a 

bányászati szakosztály elnökeként), emellett tagja volt a Magyar Hidrológiai Társaságnak és a Magyarhoni Föld-

tani Társulatnak is. 
179

 Hansági Imre bányamérnök ekkor Országos Tervhivatal Szénbányászati Osztályának helyettes vezetője. Han-

sági Imre 1916-ban született Celldömölkön. 1935–1940 között bányamérnök hallgató volt a m. k. József Nádor 

Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Bányamérnöki  Karán  Sopronban.  Oklevelét 1940-ben szerezte meg.  

Fél év várpalotai üzemmérnökség után 1941-től 1945-ig a Kisgyóni szénbánya üzemvezetője volt. 1946. február 

27. és 1946. november 20. között internálták háborús bűntett miatt, mert a második világháborúban a Hunyadi 

Páncélgránátos Hadosztály kötelékében szolgált és esett hadifogságba. Internáltként az Egercsehi és a Farkas-

lyuki bányában dolgozott csillésként szabadulása után ebben a szénmedencében volt üzemvezető főmérnök, 

majd az Országos Tervhivatal Szénbányászati Osztályának helyettes vezetője lett. 1952. elejétől az 
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„a tata-dorogi szénmedencékkel szemben a fiatalkorú barnaszeneink, valamint a lig-

nitjeink terén kétségtelen előny, hogy… ezeken a területeken nagyobb bányaüzem átlag fele-

annyi idő alatt létesíthető, mint a tata-dorogi szénmedencékben - és ezen előnyön túl a vízve-

szélytől és a gázveszélytől is mentesülünk.”  

 

Hansági Imre mindig a bányászat rendelkezésre álló szénvagyont tartotta szem előtt, a politi-

kai vezetés pedig azt figyelmen kívül hagyva, pusztán a szénigényeket. Erről a következőket 

írta:  

 

„.. határozottan leszögezhetem, hogy a népgazdaság szempontjából csak az lehet he-

lyes, ha a szénbányászat termelési politikáját a megváltoztathatatlan szénvagyon és nem a 

változtatható szénigények szabják meg.”  

 

Később ezek miatt letartóztatták és elítélték!
180

 

Sajnos az „alapszén" körüli vitát az első ötéves tervben a politika a maga területén felhasznál-

ta, és még sajnálatosabb, hogy emiatt több bányamérnök a téma, szenvedő alanyává vált és 

rehabilitációjuk csak több évtized után történt meg. Másik káros hatása volt a vitának, hogy a 

nagy mennyiségben rendelkezésre álló és a külfejtéses bányászatra alkalmas lignitvagyon 

igénybevételét sem lehetett kezdeményezni. Mindez a nagyobb költséggel, a hosszabb idő 

alatt fejleszthető mélyművelésű szénbányászat felé terelte az anyagi és emberi erőforrásokat. 

A Borsodra vonatkozó elgondolás szerint a barnaszénnek és bányászatának, mind a vegyipari, 

mind az energetikai szektort ki kellett szolgálnia majd. Ehhez azonban a borsodi szénbányá-

szat fejlesztésére is szükség volt.
181

 

 

„… A nagyobb bányák szervezeti helyzete is eltért az országos nagyvállalatok jellegé-

től.   Amíg máshol a tiszta széntermelő profil volt a jellemző, a borsodiak többsége vertikális 

szervezetben ipari üzemek célbányájaként üzemelt.  Ilyenek voltak például a Diósgyőri Vas-

                                                                                                                                                                                     

Építőanyagipari Minisztérium csoportvezető főmérnöke volt, amíg 1952. november 4-én le nem tartóztatták. 

Azzal vádolták, hogy már a Tervhivatalban „félrevezette” a tervezőket, többek között a Petőfi-bánya „kártevő 

módon” történt újranyitásának javaslatával. A vád ellene és társai ellen: „A 3 és 5 éves szénbányászati terveket 

kártevő módon készítették el.  A jó minőségű barna kőszenek termelését visszafejlesztették, e kőszénkincseket 

„tartalékolták” és a tervidőszak során a gyenge minőség kőszenek termelésére vették az irányt.  Ez teljesen indo-

kolatlan és káros volt.  Ennek megfelelően használták fel a beruházási összegeket is. Félrevezető, valóságot fel 

nem táró szakvéleményt adtak Petőfi bánya újranyitásánál. Így Petőfi bányára fordított beruházással a népgazda-

ságnak súlyos veszteséget okoztak.” 1954. április 5-én szabadult. 1956-ban a forradalom után, abban is vállalt 

szerepéért, emigrált hazánkból és Svédországban kamatoztatta nagyszerű bányászati tudását! Ott nagyon szép 

pályát futott be! A világhírű Kiruna Vasércbányáknál kapott állást.  Néhány év múlva már rábízták a termelés 

irányítását.  A hatvanas évek derekán már nemzetközi elismerés kísérte tevékenységét.  A kőzetmechanika pro-

fesszora lett.   
180

 Cserényi–Zsitnyányi Ildikó: A Rákosi-korszak bányamérnök-perei. Különös tekintettel Vargha Béla és társai 

ügyére. Doktori (PhD) értekezés, 2016. 
181

 A borsodi szénbányászatról → Rónaföldi Zoltán: Kronológia. A borsodi és ózdvidéki szénbányászat fonto-

sabb évszámai, eseményei; → 200 éves a borsodi szénbányászat 1786-1986 (mindkettő megtalálható a Magyar 

Elektronikus Könyvtárban) 
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gyárat kiszolgáló Magyar Állami Vas–, Acél – és Gépgyár Rt. (MÁVAG) bányái (Ormos, Al-

bert, Baross, Pereces), az ózdi Rimamurány – Salgótarján Vasmű Rt. (Rima) célbányái 

(Somsály, Farkaslyuk), vagy ugyancsak a Rima tulajdonát képező Kurityán, mely a rudabá-

nyai ércdúsítót látta el szénnel. 

Kifejezetten önálló széntermelő profillal létesültek a Magyar Általános Kőszénbánya Rt. 

(MÁK) aknái (Sajószentpéter, Herbolya) és a részben Salgótarjáni Kőszénbánya Rt. (SKB) 

érdekeltségű Egercsehi. 

A részvénytársaságok üzemei közelítették, vagy elérték az ország más medencéiben elért tech-

nikai színvonalat. 

Lényegesen alacsonyabb műszaki színvonalon termelt a csaknem 40 kis bánya, melyeket kevés 

tőkével rendelkező, sokszor kalandorságig vállalkozó szellemű tulajdonosaik nyitottak. 

Az úgynevezett „bicsak"- bányászat
182

 létrejöttét az elavult jogi szabályokon kívül a települési 

viszonyok is segítették.   A völgyek csaknem mindegyikében megtalálhatók az egyes telepek 

kibúvásai. A kis magánbányákat csaknem mindig a kibúvásokra, vagy kis mélységben levő 

telepekre telepítették, így mérsékelt tőkebefektetéssel gyors és viszonylag jelentős profit meg-

szerzésére nyílt lehetőség.   

A háborús gazdálkodás is ösztönözte az ilyen bányák létesítését…”
183

 

 

Az országban – minden más iparágat megelőzve – a szénbányászat már 1945 decemberére 

állami tulajdonba került. Ez itt Borsodban egy nagy fordulat kezdete volt, mert a nagyobb 

feladatokhoz a korábbi bányászati struktúrát alaposan át kellett alakítani. A műszakilag nem 

megfelelő és csak nagy ráfordítással helyrehozható bányákat – ez szám szerint tizenhárom 

volt – azonnal bezárták.  1946-49 között aztán még három bánya került erre a sorsra.  

Nagyobb hatékonyságú termelési módokra álltak rá fokozatosan a bányák, a gépesítés roham-

tempóban folyt – akkor főleg szovjet relációból –, a szállítás egyre nagyobb kapacitású lett.
184

 

Az államosítás gyökeres változásokat indított el a medencénk bányászatában.  Létrejöttek 

mindazok a feltételek, melyek a nagyüzemi bányászat kialakításához elengedhetetlenek vol-

tak.  Az ország háború utáni helyzete, majd a nagyarányú iparosítási programja szükségessé 

tette a széntermelés gyors növelését. Amíg más medencékben a fejlesztés kiindulási alapjai 

általában már adottak voltak, addig a nagyrészt igen kezdetleges fokon lévő borsodi bányá-

szatban ezek megteremtése jelentette az előkészítési fázis legfontosabb feladatát, de úgy, hogy 

közben az egyre nagyobb termelési követelményeket is ki kellett elégíteni. A szakemberekre 

pedig egyre nagyobb politikai nyomás is nehezedett: 
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 Eredeti jelentése: nyelébe csukható, kis értékű kés; „békanyúzó”. A bányászatban a „kezdetlegesség”, az 

„esetlegesség”, a „gyenge teljesítmény” szinonimája. 
183

 200 éves a borsodi szénbányászat 1786-1986 http://mek.oszk.hu/07500/07506/07506.pdf 
184

 Csak zárójelben jegyzem meg, hogy a bányagépesítés kérdésköre egy nagyon összetett dolog. A bányagépek 

tervezése és alkalmazhatósága mindig adott helyre, a fejtett anyagra, és a kísérő kőzetek tulajdonságainak ösz-

szességére épül. Adott helyre készült és ott jól működő gépet más viszonyok között alkalmazni enyhén szólva is 

kockázatos dolog. Pályafutásom alatt sok olyan gépet láttam, amely a mi viszonyaink között teljesen gyenge 

teljesítményt produkált, pusztán azért, mert más adottságokra készült! Alapvetően nem azzal volt a baj, hogy 

valami szovjet, hanem azzal, hogy elvonatkoztattak alapvető műszaki meggondolásoktól. 

http://mek.oszk.hu/07500/07506/07506.pdf
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1918. június 20-án születtem Szilágy megyében, Wesselényi Miklós, Ady Endre földjén. 

Középiskoláimat Debrecenben végeztem. Budapesten, a Közgazdaságtudományi Egyetemen 

szereztem diplomát. Az első munkahelyem a Magyar Általános Hitelbank budapesti központja 

volt, ahonnan két esztendő után átléptem a Salgótarjáni Kőszénbánya budapesti központjába, 

majd a háború után, az államosítások révén, az állami tulajdonná vált szénbányák központjá-

nak lettem az alkalmazottja. 

Nemsokára már központi főrevizori beosztásban. A feladatom akkor az volt, hogy egy 

bizottsággal sorra járva az egyes szénbányakerületeket, mérjem fel, melyek azok a vállalatok, 

amelyek gazdaságosan működnek. Azt gondolták, hogy a nem gazdaságosan működő szénbá-

nyákat okosabb leállítani, mert a szénbányák termelése akkor már bele volt iktatva a 3 éves 

tervbe is. 

Sajnos, a munkánk akadályokba ütközött, mert a bányaszakemberek állandóan szem-

bekerültek a kommunista párt részéről - ellenőrzőelemként - beosztott emberekkel, akik vi-

szont a több termelést szorgalmazták, és olyan bányákat is nyitva akartak tartani, amelyeknek 

a termelési költsége három-négyszerese volt azoknak, amelyek hozzávetőleg gazdaságosan 

termeltek. Egy alkalommal egy bizottsági gyűlésen éppen én vetettem fel egyes borsodi bá-

nyák gazdaságtalan működését, amikor egy úr a Gazdasági Főtanácstól azt mondta, hogy 

ettől nem kell félni, mert hiszen ezekben a bányaüzemekben nemsokára fizetés nélküli rabokat 

fogunk alkalmazni. 

- Voltak konfliktusaid a munkahelyeden? 

- Igen, meglehetősen hamar. Ahogy visszaemlékszem rá, már 1946 végén, ’47 elején is 

súlyos nehézségeink támadtak, mert a párt egyre küldözgette be az állami kezelésbe vett válla-

latokhoz az embereit, akiknek a szénbányászat terén az égvilágon semmiféle ismeretük nem 

volt. Ennek lett a következménye, hogy politikai okokból számos olyan régi munkaerőt, bá-

nyamérnököt, üzemgazdászt bocsátottak el, akikre nagy szükségünk lett volna. Végül a konf-

liktusaink odáig vezettek, hogy 1947-ben, a választások után eltanácsoltak a szénbányászat-

tól, és áthelyeztek az Országos Tervhivatalba, a statisztikai osztály vezetője lettem. A felada-

tom meglehetősen nehéz volt. Különösen azért, mert a párt irányította személyzeti osztály na-

gyon gyakran megakadályozta, hogy olyan képzett statisztikust vegyünk fel az osztályomra, 

aki teljes értékű munkát tud nyújtani. Itt dolgoztam egészen 1948 októberéig, és éppen abban 

az időben, amikor az egyforintos kenyérárat próbáltuk kialakítani, egy éjszaka rám törtek az 

Államvédelmi Hatóság nyomozói és kirángatva az ágyból, félig öltözötten rángattak fel egy 

dzsipre, amelyiken négy géppisztolyos nyomozó volt. Elvittek az Andrássy út 60-ba. 

Hosszú hetekig tartott a kihallgatásom, összeesküvéssel és kémkedéssel vádoltak… 

A tábor zömét 1953. szeptember közepéig szabadon bocsátották. 1953 őszén nem lak-

hattunk már többen a táborban, mint nyolcvanan-százan. Bennünket a régi barakkjainkból 

áttettek a vasutasok barakkjába. Hosszú ideig fogalmunk sem volt, hogy mi történik velünk, 

senki semmit nem közölt. Valamikor október közepén aztán mégis több embert hívtak, és vala-

ki észrevette, hogy fent a parancsnoksági épület előtt állt egy rabszállító autó, ezeket az embe-

reket ebbe rakták bele és az autó elvitte őket. Ekkor vált nyilvánvalóvá, hogy valahová, egy 
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másik, ugyancsak zárt intézetbe visznek el minket és nem szabadítanak. Valaki kitalálta, hogy 

nem lehetetlen, hogy bennünket bíróság elé állítanak… 

Rájöttem, hogy bírósági tárgyaláson vagyok, ahol rendszerint egy bíró elnököl és mel-

lette van két laikus ülnök. Az elnök, azt hiszem, Jónás volt. Elővett egy dossziét, felolvasta 

nevemet, megkérdezte az adataimat és közölte, hogy összeesküvés és kémkedés címén tizenöt 

esztendei börtönbüntetésre ítél. Ez körülbelül három vagy négy mondatot vehetett igénybe, 

pontosan nem emlékszem, már csak azért sem, mert nem tudtam figyelni. Képtelen voltam 

megérteni, hogy hol vagyok, miféle bírósági ítélet ez, hogy van egy bíró, mellette két ülnök, a 

háta mögött két gépfegyveres ávós és én egyedül… 

Másnap reggel körülbelül ugyanebben az időben, reggel nyolc órakor megint szólítot-

ták a nevemet, megint ugyanaz a két őr jelent meg az ajtóban és visszavittek ugyanebbe a te-

rembe. Ekkor már leültettek egy padra, két ávós őr állt a hátam mögött, ugyanaz a bíró, 

ugyanaz az a két ülnök ült a pódiumon, megint felolvasta a bíró az ítéletemet, de már akkor 

nem tizenöt esztendőt mondott, hanem csak ötöt. A kis védőügyvéd akkor odajött hozzám és 

megszorította a kezemet. Ez volt a védelem cselekedete, semmi több. 

Fellélegeztem. Meg voltam nyugodva, mert az öt évet, amit most kiszabtak, én már 

réges-régen leültem. De hiába vártam a szabadulólevelem átadását, helyette két nap múlva 

átvittek a Markó ÁVH részére fenntartott harmadik emeleti részlegébe, betettek egy magán-

zárkába. Soha senki énhozzám egy árva szót sem szólt. 

Adtak olvasnivalót, amennyit csak kértem, 

annyi élelmet, amennyit meg tudtam enni, így vi-

szonylag feljavultam. 1953. december 24-én sza-

badultam. 

 

Ajtai - Szilárd-féle „F” típusú 

fejtő-rakodó vágathajtógép,  

Lyukóbányán, 1952. február 18.
185

 

 

- Hogyan alakult tovább a sorsod? 

- Nagyon nehezen tudtam elhelyezkedni. Ennek oka az volt, hogy reffel
186

 szabadultam, 

és Pestet nem tudtam elhagyni. Munkakönyvét nem adtak, fizikai munkát végeztem. Végül, 

nehezen, a tokodi üveggyárnál kaptam állást, ott dolgoztam a forradalomig…”
187
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 A gépről e fénykép alapján nem lehet megállapítani, hogy a típusa az F-4 (1950), vagy már az F-5. Magyar 

Fotó: Vadas Ernő. Tulajdonos: MTI Fotóarchívum. Azonosító: MTI-FOTO-1959719 
186

 Rendőrségi felügyelet → Lakhelykijelölés, lakhelyelhagyási tilalom, sűrű jelentkezés a rendőrségen, ja és 

munkaviszony, amit a priusszal nehezen lehetett megkapni, főleg a tanult szakmában, hivatásban… 
187

 Dr. Sztáray Zoltán (1918 -) volt rab. Közgazdasági egyetemet végzett. Amikor 1948-ban letartóztatták, az 

Országos Árhivatal Statisztikai Osztályán dolgozott miniszteri osztálytanácsosi minőségben. Letartóztatása után 

internálták, majd 1950 őszén Recskre került. A recski táborban illegális újságot szerkesztett. A tábor 1953-as 

feloszlatásakor bíróság elé került, utólag 5 évre ítélték, azt kitöltöttnek véve 1953 karácsonyán szabadult. Részt 

vett az 1956-os forradalomban, majd Párizsba emigrált. Később az Egyesült Államokban telepedett le. Elsősor-

ban íróként és szerkesztőként ismert. Az Űj Látóhatár című folyóiratnak évtizedek óta főmunkatársa és amerikai 

szerkesztője. Az elsők között publikált Recskről. Hosszas munkával kb. 900 fős rabnévsort állított össze, melyet 

később más munkák is felhasználtak. (Előtte 1951-ben a nyugatra szökött Michnay Gyula mondott el emlékezet-

ből a Szabad Európa és az Amerika Hangja rádióállomásnak 500-600 nevet.) 1980-ban megalapította Kaliforni-

ában a Recski Szövetséget bejegyzett egyesületként. Célja kapcsolattartás és anyagi-jogi segítség a recskiek 

között. Recski tanú címmel időszakos kiadványt ad ki. 1981-ben az Új Látóhatár különlenyomataként megjelen-

tette a „Recski kényszermunkatábor” című monográfiáját, mely Magyarországon is olvasható volt szamizdatkia-
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A borsodi bányászat e korszakát nehéz években meghatározni, hiszen nem lehetett egységes 

megoldáshoz folyamodni. A bányák rendkívül vegyes összetétele, dekoncentrációja sajátos, 

egyedi megoldásokat tett szükségessé. 

 

Ajtai - Szilárd-féle „F-4” típusú 

fejtő-rakodó vágathajtógép
188

  

 

Mégis nagy vonalakban a hároméves és az I. öt-

éves terv időszaka öleli fel a nagyüzemi bányászat 

előkészítési munkáit. Ezt vázlatosan tekintsük át, 

mert sok mindenre rávilágít! Mindez az itteni bányászatnak egy alapvető és rendkívüli méretű 

átalakítása, átszervezése, majd fejlesztése volt. Ne feledkezzünk meg közben arról sem, hogy 

az országot szénnel el kellett látni! A vasút nagyrészt gőzvontatásban dolgozott. A villamos 

erőművek szénnel dolgoztak. A lakosság és a közintézmények szénnel tüzeltek. Az ipari vál-

lalatok szintén szenet használtak a technológiai gőz, meleg víz és egyéb folyamataikhoz… A 

szénellátás alapvető gazdasági, de ezért, politikai kérdés is volt! 

Az első tevékenység közé tartozott a 

meglévő aknák helyzetének alapos 

felmérése, vizsgálata földrajzi elhe-

lyezkedés, szénvagyon, műszaki-

biztonságtechnikai színvonal, fejleszté-

si lehetőség alapján.  Majd elkészült a 

felsorolt szempontok szerinti rangsoro-

lás, amely szerint a műszakilag nem 

megfelelő és helyre nem hozható 13 

legkisebb tárót és lejtősaknát azonnal 

bezárták.    

 

Ózdvidék szénbányászata
189

 

 

Ekkor szűnt meg a Sajószentpéter kör-

nyéki: Béni-táró, Barna-táró, Sándor-

akna, Cseres-táró, Erzsébet-bánya, Nagymál-táró. A Bán-völgyén: Marina-táró, Mária-akna, 
                                                                                                                                                                                     

dásban. Már a rendszerváltás előtt felvette a kapcsolatot magyar állami vezetőkkel – például Kádár Jánossal - a 

Magyarországon élő volt recski internáltak jogi státuszának rendezése érdekében. Például, hogy az akkoriban 

nyugdíjba vonuló volt recskiek munkaviszonyába és nyugdíjába számítsák be az internálás éveit. Választ nem 

kapott. Ő vetette fel a recski emlékmű, illetve a Recski Nemzeti Emlékpart megvalósításának gondolatát, ame-

lyeket 1992-ben, illetve 1996-ban fel is avattak. 1997-ben jelent meg a Püski Kiadónál Csákánykő - A recski 

kényszermunkatábor című kötete. Jelenleg Kaliforniában él és magyar tematikájú novellákat, könyveket ír, pub-

likál. 
188

 Ajtay Zoltán és Szilárd József Kossuth-díjas bányamérnökök „F-4” típusú fejtőgépe. Az előrenyúló marófej 

alatt jól látható a rakodószerkezet.  A gép hátulján van a szállítóberendezés. A gép a kőzet teljes felaprításának 

elvén működött. Lánctalpa a kisszilárdságú talpkőzeteken is jól működött, vizes-sáros esetben is. A gép villamos 

– mechanikus – hidraulikus elemeket is tartalmazott. Élet és Tudomány, 1953. május 20. 
189

 Dr Izsó István térképe 
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Irén-táró. Az Ormos környéki István-táró. A Nagyvölgy környékén: Nagyvölgyi-táró, Ferenc-

táró, Gederéti-akna. 1946 és 1949 között tovább csökkent az aknák száma.   Feltárt szénva-

gyonuk lefejtése után befejezte működését a Billa-táró, a György-táró és Ivánka-táró. 

Néhány aknatelepítésre, illetve újranyitásra is sor került ebben az időszakban.  1946–1951 

között a Kiskapud
190

 vasútállomás és Királd között megnyílt a Béke-táró, Borsodnádasdon a 

Karácsonylova - (Zsóberki-) táró, a Reménység-lejtősakna, Bánberki I. táró, a Hasznosi-

lejtősakna,
191

 valamint a Bánberki V. lejtősakna. 

A kelet-borsodi részmedencében Rudolf IV. 1950-ben, Edelény II. 1951-ben, Ormos III. 

1952-ben kezdte meg termelését.
192

 

Ekkor még azonban teljesen más volt a 

szervezet is. A bányák kezdetben az 

úgynevezett „nemzeti vállalatok”
193

 

soraiba tagozódtak. Aztán számos te-

rületi és egyéb szempont szerinti át-

szervezéssel (csak vázlatos és elna-

gyolt a leírás) kialakult az Ózdvidéki 

Szénbányák. Ez Egercsehi környékétől 

Putnokig terjedt területileg. A Borsodi 

Szénbányák foglalta magába a Putnok-

tól keletre eső, a miskolci szénmező-

kig tartó területeket. A szénbánya vál-

lalatok különféle neveken, tröszt, vál-

lalat… szerepeltek az idők folyamán. 

 

A borsodi szénterület
194

 

 

Két térkép gyakorlatilag eligazít ben-

nünket a területi megoszlásról. 
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 Ma már Ózd része, külterülete. Ózd központjától számítva nagyjából 8 kilométer távolságra található. Az 

Ózd-Sajóvárkony városrésztől délkeletre, nagyjából 2 km-re volt a kiskapudi megállóhely. Ez a valamikori Put-

nok-Eger vasútvonal egyik megállóhelye volt. Ez közelítette meg legjobban Ózdot, mert ez a vasútvonal oda 

nem vezetett be.  Ezekről részletesen → Rónaföldi Zoltán: Bánréve és a vasút, valamint Rónaföldi Zoltán: A 

Borsodi és ózdvidéki ipar- és bányavasutak című könyvekben lehet olvasgatni. (Mindkettő a Magyar Elektroni-

kus Könyvtárban megtalálható.) 
191

 A helynévnek nincs köze a Mátra nyugati oldalán található Hasznos településsel, amely ma már Pásztó része! 
192

 Rónaföldi Zoltán: Kronológia. A borsodi és ózd vidéki szénbányászat fontosabb évszámai, eseményei 

http://mek.oszk.hu/12200/12230 
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 1945 után indult meg a közszolgáltatási körön kívül eső magántárgyak nagyarányú, kárpótlás nélküli kollek-

tivizálása. Szélsőségesen nagy államosítás zajlott le a volt szocialista blokk országaiban. Magyarországon 1945 

után indult meg egy nagymértékű államosítás, amely eleinte csak a bányák és a nehézipari vállalatok államosítá-

sa történt meg. 1948-ra államosították az egyházi iskolákat, a bankokat, villamos műveket, távvezetékeket és a 

száz munkásnál többet foglalkoztató ipari vállalatokat. 1949-ben pedig minden tíz munkásnál többet foglalkozta-

tó vállalkozást kollektivizáltak. Az 1960-as évekig a magánkézben levő földeket is államosították, gyakran erő-

szakos módszerekkel. Az államosított vállalatokat „nemzeti vállalatok”-ként működtették tovább. 
194

 Dr. Izsó István térképe 

http://mek.oszk.hu/12200/12230
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A két nagyvállalat, az Ózdvidéki és a Borsodi csak 1974-ben egyesült és akkortól az Ózdvidé-

kiek is a Borsodi Szénbányákhoz tartoztak.  

Az azonban egyértelmű, hogy a porszenet, az egyesülés ellőttig, az Ózdvidékiek is csak a be-

rentei hőerőműben tudták értékesíteni, csak kis részük került téglagyárakba és egyéb helyekre.  

Ez is vagonban érkezett Berentére. 

 

 

Dombasz kombájn
195

 és kezelője  

Herbolya bányában.  

Kazincbarcika, 1952. február 18. 
196

 

 

 Nézzünk ezek után olyan konkrét dolgokat, 

amelyeket a krónikák is megörökítettek.  

Tisztelt Olvasó!  

Ezeket az idézeteket végigolvasva mindenki levonhatja a következtetéseket a célokról, eszkö-

zökről és a körülményekről is, de néha a hozzászólóról is… 

 

Sullivan típusú réselőgép
197

 

 

 „T. Országgyűlés! A bánya- és energia-

ügyi minisztérium 1951 januárjában alakult meg, 

így ezúttal elsőízben foglalkozik az országgyűlés a 

minisztérium költségvetésével. A tárca különös 

fontosságát a Magyar Dolgozók Pártja 

programmjának az a része adja meg, amely dolgozó népünk elé azt a feladatot állította, hogy 

hazánkat mezőgazdasági országból fejlett mezőgazdasággal rendelkező ipari országgá kell 

átalakítani.  

Rákosi elvtárs pártunk II. kongresszusán arról számolt be, hogy dolgozó népünk magáévá 

tette ezt a feladatot és minden erejével harcol a végrehajtásáért. Olyan eredményeket értünk' 

el, amelyeiknek alapján pártunk eredeti tervünk jelentős felemelését javasolhatta. Az azóta 

eltelt idő mindenben igazolta pártunkat.  

Gerő elvtárs pártunk II. kongresszusán mondotta: „Megnyílt előttünk az a lehetőség, hogy 

országunkat az eddiginél is gyorsabb ütemben formáljuk át virágzó szocialista országgá, hogy 

hazánkat még erősebbé tegyük, hogy fokozzuk népünk felemelkedésének ütemét, hogy népünk 

életszínvonalát még nagyobb mértékben növeljük.”  
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 Szovjet fejlesztésű gép, a Dombasz bányamedencéről kapta nevét. A szénréselés elvén működött. 
196

 Magyar Fotó: Vadas Ernő. Tulajdonos: MTI Fotóarchívum. Azonosító: MTI-FOTO-1959720 
197

  A réselőgéppel a szénréteg alját végigvágták, „réselték”, majd erre, a már nyitott felületre, végezték el a 

robbantásos jövesztést. Élet és Tudomány, 1953. május 20. 
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A módosított ötéves terv törvénye az alapanyagokat termelő iparágak elé hatalmas feladato-

kat állított, amelyeknek teljesítése sorsdöntő egész népgazdasági tervünk végrehajtásában. 

Gerő elvtárs kongresszusi beszédében hangsúlyozta, hogy ötéves népgazdasági tervünket 

olyan módon kell átdolgozni, hogy meggyorsítsuk országunk iparosítását, vagyis mindeneke-

lőtt a nehézipart, az ipari alapanyagok, a villamosenergia termelését és a gépgyártást, s álta-

lában; a termelő eszközöket előállító iparágakat fejleszszük.  

 

Dombasz kombájn
198

  

 

A bánya- és energiaügyi minisztérium felügyelete 

alá tartozik az alapanyagokat szolgáltató iparágak 

döntő többsége. Ezeknek az iparágaknak a fejleszté-

se tervünk egyik központi feladata. A fejlődéshez 

nagy segítséget jelent a Szovjetunió állandó támo-

gatása. Eredményeink elérésében fontos szerepet játszik a dolgozóknak a munkához való 

megváltozott viszonya. Mind a szénbányászatban, mind a minisztériumhoz tartozó többi ipar-

ágakban nagymértékben fejlődött a sztahanovista, az újító és munkamódszer átadó mozgalom. 

Ezek a mozgalmak hozzájárultak a rejtett tartalékok feltárásához. Egyre jobban kiszélesedett 

és elmélyült az üzemekben a szocialista munkaverseny.  

Mindezek eredményeképpen a minisztériumhoz tartozó iparágak termelési eredménye 25.7 %-

kal nőtt 10 hónap alatt, az elmúlt évhez viszonyítva. A komoly fejlődés ellenére is egyes terü-

leteken halaszthatatlanul fokozni kell eddigi eredményeinket, hogy népgazdaságunkat el tud-

juk látni a legfontosabb alapanyagokkal.  

Elsősorban a szénbányászatról kívánok szólni. A szén iparunk kenyere és így a széntermelés 

gazdasági életünk fejlődésére döntő jelentőségű. Bár a széntermelés, mint Rákosi elvtárs is 

megállapította, évről évre emelkedik, mégsem tudta teljes egészében kielégíteni rohamosan 

fejlődő iparunk szükségletét. Széntermelésünk ez év első 10 hónapjában több mint 17 %-kal 

emelkedett az elmúlt év hasonló időszakához viszonyítva.  

A felemelt ötéves terv 1951. évi előirányzatát a szénbányászat nem teljesítette, mert nagy-

mennyiségű szénnel tartozunk népgazdaságunknak. Bízunk abban, hogy a tatabányai tanács-

kozás tapasztalatai, főleg Rákosi elvtárs útmutatása, továbbá az 1952-es költségvetés hozzá-

segítenek ahhoz, hogy 1952. évi tervelőirányzatunkat nemcsak teljesítjük, hanem túl is teljesít-

jük.  

Az 1952. évi költségvetés lehetővé teszi, hogy a hároméves tervben és az ötéves népgazdasági 

terv első két évében létrehozott új bányákat nagy mértékben, valamint régi bányáinkat is foko-

zottan gépesítsük, a nehéz fizikai munkát megkönnyítsük és egyre inkább kiküszöböljük. De 

nem utolsó sorban hozzájárul ahhoz is, hogy széntermelésünket új bányák nyitásával is fokoz-

ni tudjuk és ezáltal a párt határozata alapján a ránk háruló feladatokat teljesíteni tudjuk.  
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 Ez a gép is a „réselés” elvén működött és mechanikus elemeket (fogaskerekek, mechanikus tengelykapcsolók, 

stb.) tartalmazott. Villamos motor hajtotta, amely szükség szerint sújtólégbiztos is lehetett. A réselőkörmök a 

réselőláncra voltak erősítve. 
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Nemcsak szénbányászatunk, hanem egész országunk és népünk gyorsütemű szocialista fejlő-

désének is örvendetes bizonyítéka, hogy bányászati üzemeink ma 12 %-kal több dolgozót fog-

lalkoztatnak, mint az elmúlt esztendőben.  

A szénbányászat mellett jelentős fejlődésen ment keresztül ércbányászatunk is, amelynek ter-

melési értéke 10 hónap alatt 27 %-kal volt nagyobb, mint az elmúlt év hasonló időszakában.  

Vegyiparunk teljes termelési értéke 26 %-kal, olajbányászatunké 15 %-kal, energiatermelé-

sünké pedig 18.5 %-kal emelkedett.  

A tárca költségvetéséből megállapítható, hogy az 1951. évi várható teljesítményhez viszonyít-

va az 1952. évben a minisztérium irányítása alatt álló iparágak-, termelése 29.4 %-kal fog 

emelkedni. Ezen belül a szénipar termelése 21 %-kal, ásvány-olajtermelésünk mintegy 13 %-

kal, ércbányászatunk a vegyes bányászattal együtt 46 %-kal, energiatermelésünk pedig 18 %-

kal növekszik. Ennek biztosítása céljából a kormány 1952-re 35 %-kal magasabb összeget 

irányzott elő különböző beruházásokra, mint 1951-ben.  

A felemelt beruházási összegek lehetővé teszik az egyes iparágakon belül, főleg a szénbányá-

szatban a fokozottabb gépesítést, így a jövesztés. és a szállítás nagyobbmérvű gépesítését. 

Ezáltal egyre csökken a bányászatban a nehéz testi munka, megkönnyítjük, meggyorsítjuk a 

bányászok munkáját. Az elővájások gépesítésével meggyorsítjuk az új szénterületek feltárását 

a széntermelés fokozása céljából.  

Nagy jelentőséggel bír hazánkban a villamosenergia termelésének az ötéves népgazdasági 

tervben előirányzott emelkedése. Az ötéves terv \végére évi 605 kilowatt/óra villamosenergia, 

a réginek majdnem ötszöröse jut minden lakosra. Ezzel hazánk messze maga mögött hagyja a 

vízienergiában is gazdag kapitalista országok egész sorát. Az elektromosenergia termelésének 

ilyen nagyarányú emelkedése elképzelhetetlen lenne az új erőművek létesítése nélkül. Ezt a 

célt szolgálják a már eddig felépített erőművek, elsősorban az Inotai Erőmű, amely az ötéves 

terv egyik legnagyobb energiaszolgáltató berendezése, valamint ezt fogja szolgálni az 1952-

ben épülő borsodi erőmű.  

Az új költségvetés biztosítja színesfémiparunk továbbfejlesztését. Új kutatási eljárásokkal, 

tudományos műszerekkel új érc- és színesfémtelepeket tudunk felkutatni és nyersanyagot tu-

dunk biztosítani épülő színesfémkohóinknak.  

Az 1952. évi költségvetés nagyban hozzájárul a vegyiipar fejlesztéséhez, amely mezőgazdasá-

gunk és iparunk részére számos alapanyagot gyárt. A vegyipar fejlesztésével elérjük, hogy 

hazánkban gyártott műanyagból olyan anyagokat tudunk előállítani, amelyek pótolni tudják 

a- nyugati országokból eddig behozott anyagok jelentős részét.  

Ötéves népgazdasági tervünkben nagyjelentőségű az olajtermelés fokozása, új mezők feltárá-

sa, a meglévők jobb kihasználása. 1952. évi költségvetésünk ezt is biztosítja.  

A bánya- és energiaügyi minisztérium költségvetése tehát, mint látjuk, biztosítja népgazdasá-

gunk nagyfontosságú területein azt a fejlődést, amely felemelt ötéves tervünk harmadik évi 

előirányzatának teljesítésével meggyorsítja ~a szocialista iparunk megteremtését és a mező-

gazdaság tervszerű gépesítését; egyben biztosítja a költségvetés a dolgozóknak azt, hogy a 

rájuk háruló nagy és megtisztelő feladatokat el tudják végezni.  
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A tárca költségvetésének összeállításánál az a cél vezette kormányzatunkat, hogy a miniszté-

rium felügyelete alá tartozó iparágakat teljes mértékben mozgósítsa a szocializmus építésének 

meggyorsítására, a dolgozó népünk anyagi és kulturális életszínvonalának további emelésére, 

és ami mindezeknek legfontosabb feltétele, békénk megvédésére.  

Kérem a t. Országgyűlést, hogy a tárca költségvetését általánosságban és részleteiben fogad-

ja el. (Taps.)”
199

 

 

Kazincbarcika, 1952. február 18.  

Dombasz kombájn Herbolya bányában. 
200

 

 

 „… A Magyar Dolgozók Pártjának II. Kong-

resszusa kihangsúlyozta, hogy egész gazdasági éle-

tünknek döntő kérdése a széntermelés fokozása. Annak 

ellenére, hogy – amint az előadó elvtárs már ismertette 

– széntermelésünk évről évre fokozódik, a termelés 

növekedése mégsem tart lépést iparunk gyors előreha-

ladásával. Tervgazdaságunk rohamos fejlődése meg-

követeli széntermelésünk gyorsabb emelkedését. Arra 

kell tehát törekednünk, hogy az elkövetkező tervévben 

lényegesen több szenet adhassunk népgazdaságunk-

nak, hogy az ipar különböző ágazataiban teljesíthessük 

azokat a feladatokat, amelyeket az ötéves terv teljesíté-

se számunkra előír.  

Az elért eredményeket elsősorban dicsőséges felszabadítónk, a nagy Szovjetunió támogatásá-

nak köszönhetjük, amely nyersanyagok, gépek, szakértők, munkamódszerek, újítások rendel-

kezésre bocsátásával segítette és a jövőben is segíteni fogja hazánkat a fejlődés útján végzett 

erőfeszítései során. Az élenjáró szovjet technika jelentékeny támogatást nyújt nekünk. 

Nagy súlyt kell helyeznünk bányászatunk gépesítésére. Gyors ütemben pótolnunk kell lemara-

dásunkat ezen a területen. E tekintetben már eddig is szép eredményeiket értünk el, hiszen két 

évvel ezelőtt alig folyt bányászatunkban gépesített munka. A bányász termelőeszközei valójá-

ban kéziszerszámok voltak a lapát és a csákány.  

A második tervév folyamán pártunknak és kormányzatunknak a szénbányászat fejlesztéséről 

hozott határozata folytán lényeges előrehaladást tettünk a gépesítés vonalán. Ezáltal meg-
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 Pothornik József képviselő felszólalása. Az országgyűlés 45. ülése 1951. évi december hó 19-én, szerdán.  

Az 1962. évi állami költségvetés tárgyalásának folytatása. Pothornik József (Baglyasalja, 1903. nov. 10. – Bp., 

1981. aug. 12.): politikus. 1918-tól vájár, bányász 1922-től kommunista pártmunkás. 1926-30-ban a KMP titkára 

a salgótarjáni szénmedencében, 1929-ben a salgótarjáni, majd a pécsi bányászsztrájkok egyik szervezője. 1930-

ban a SZU-ban részt vett a KMP II. kongresszusán, ahol a KMP Bizottságának tagjává választották. 1930-ban 

rövid mo.- i tartózkodás után a SZU-ba emigrált. A Donyec-medencében, mint bányász, majd üzemvezető dol-

gozott. Ukrajna német megszállása után a megszálló hatóságok letartóztatták és Németo.-ba deportálták. 1947-

ben tért vissza újra Mo.-ra. 1947-52-ben a Bányász Dolgozók Szakszervezetének titkára, majd elnöke, 1952-56-

ban a Dorogi-Tatai Aknamélyítő Vállalat ig.-ja. 1957-től nyugalomba vonulásáig (1973) a Nógrádi Szénbányá-

szati Tröszt ig.-ja, 1951-54-ben az MDP Központi Vezetősége, 1957-től haláláig az MSZMP Központi Bizottsá-

gának tagja, 1974-től ogy.-i képviselő.  
200

 Magyar Fotó: Vadas Ernő. Tulajdonos: MTI Fotóarchívum. Azonosító: MTI-FOTO-1959720 
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könnyítettük a bányákban dolgozók munkáját, fizikai erőkifejtésük szükségessége lényegesen 

csökkent. A gépesítés révén emelkedett a termelés és a termelékenység.  

 

 

Sz. Tóth József és Tóth János gép-

kezelők átvizsgálják a Dombasz-kombájn 

motorját a Munkaerő Tartalékok Hivatala 

(MTH) kazincbarcikai tanbányájában.  

Kazincbarcika, 1951. július 20.
201

 

 

Nézzük meg néhány számon keresztül, 

amenynyiben biztosítja a bánya- és 

energiaügyi tárca 1952. évi költségve-

tése azoknak az igényeknek kielégíté-

sét, amelyeket egész iparunk fejlődése 

támaszt a szénbányászat vonalán.  

Széntermelésünk 1949-ben 1,.5 %-kal, 1950-ben 12 %-

kal emelkedett és 1951-ben várhatóan 15 %-kal emelke-

dik az előző évvel szemben. Az 1951. évi várható terme-

léssel szemben 1952. évi tervünk 21 %-os emelkedést 

irányoz elő mennyiségileg a szénbányászat területén. 

(Taps.)  

 

Rakodógép és kaparószalag
202

 kurityáni  

bányában.  1952. február 18.  
203 

 

A termelés ilyen nagy-

arányú emelését részben 

a dolgozók létszámának emelésével, főleg azonban a terme-

lékenység növelésével érhetjük el. Az 1952. évi terv szerint a 

bányaipari dolgozók létszáma 1951-hez viszonyítva mintegy 

7000 fővel emelkedik. Ez a szaporulat komoly feladatokat is 

jelent, mert gondoskodni kell lakásépítés révén az új munká-

sok elhelyezéséről, megfelelő ellátásukról, valamint szakmai 

és politikai nevelésükről.  

 

Félmeztelen bányászok,  

villamos bányafúrógéppel. 

1952. február 18.
204
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 MTI Fotó/Magyar Fotó: Vadas Ernő. Tulajdonos: MTI Zrt. Fotóarchívum. Azonosító: MTI-FOTO-769739 
202

 Valójában láncosvonszoló, amely acélteknőkben futó láncokon rögzített tolólapok segítségével szállítja a 

termelvényt. 
203

 Fotó: Vadas Ernő. Tulajdonos: MTI Fotóarchívum. Azonosító: MTI-FOTO-1959718 
204

 Magyar Fotó: Vadas Ernő. Tulajdonos: MTI Fotóarchívum. Azonosító: MTI-FOTO-1959719 
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Véleményem szerint a 7000 új dolgozó beállításával egyidejűleg már most gondoskodni kell 

arról, hogy megfelelő számú lakás álljon rendelkezésükre, amelyben végleges otthont nyer-

hetnek családjukkal együtt. Javaslom ezért, hogy a bánya és energiaügyi minisztérium részére 

bányavidékeken építendő lakások költségeire pótlólag 24.3 millió forint beruházási hitel bo-

csáttassák rendelkezésre. (Taps.) Ebből az összegből többek között Tatabányán 100, Salgótar-

jánban 80, Petőfibányán pedig 50 épületet fogunk építeni.  

A termelés és a termelékenység növelésének egyik fontos tényezője a gépesítés. Örömmel lá-

tom a költségvetés számadataiból, hogy a jövőben még több gépet kapnak bányászaink, ami 

lényegesen megkönnyíti a tervteljesítés feladatait. A költségvetésből kitűnik, hogy bányagép-

gyártásunk 1952-ben 77 %-kal emelkedik. A gép azonban önmagában holt tárgy, amelyet az 

embernek kell működésbe hoznia. Ezért fontos, hogy bányászaink szaktudásának fejlesztése 

érdekében minden szükséges intézkedést megtegyünk, és minden segítséget megadjunk. Bá-

nyászainknak érteniök kell a gépek kezelését, ismerniök kell azok szerkezetét, kihasználási 

lehetőségeiket, és ügyelniök kell arra, hogy a gépek 

karbantartása előrelátóan szerveztessék meg. A 

megelőző karbantartás lényegesen növeli a gépek 

élettartamát.  

 

A kurityáni vájár iskola padjaiban  

egyenruhás tanulók körzővel,  

vonalzóval rajzolnak.  

1952. február 18. 
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A gépesítés mértékének alakulása 1951-ben és 

1952-ben százalékszerüen a következő: a munkahe-

lyi szállításnál az 1951. év harmadik negyedében 

38.86 %, 1952-ben 54.1 %, a jövesztésnél az 1951. 

év harmadik negyedében 0.56 %, 1952-ben 13.7 %, 

a rakodásnál az 1951. év harmadik negyedében 

0.73 %, 1952-ben 20 %.  

1952-ben erőteljes ütemben növeljük a külszíni 

művelésű bányák számát és azok termelését. Ilymódon nagymennyiségű, könnyebben kiter-

melhető és olcsó szénnel láthatjuk el népgazdaságunkat. Ilyenek: Tatabánya, Várpalota stb. 

Ennek kapcsán feladatunk ezeknek a bányáknak modern bagger gépekkel való ellátása.  

A termelés és a termelékenység növelését szolgálja az 1952. évi költségvetésnek gépbeszerzés-

re előirányzott tétele, amely lehetővé teszi, hogy több F-4 fejtőgépet, Dombassz-kombájnt, 

réselőgépet, többszáz villamos kézi szénfúrógépet, fejtőkalapácsot, fúrókalapácsot, 

rázócsuzdát, kaparószalagot, gumiszalagot, többezer csillét, valamint villamos 

bánvamozdonyokat, Diesel-mozdonyokat és mélyfúróberendezéseket adjunk bányászainknak.  
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Bányászatunk fejlődésében döntő szerepet játszik dolgozóink öntudatos és fegyelmezett mun-

kája is, valamint a műszaki vezetőknek a munkaversenyben való fokozottabb bekapcsolódása. 

A műszaki vezetőknek arról is kell gondoskodniok, hogy a munkát a bányában ne a megszo-

kottság irányítsa, hanem előrelátó szervezéssel, a helyzet és a körülmények állandó mérlege-

lésével, a munkahelyek- céltudatos előkészítésével törekedjenek mindig jobb és jobb eredmé-

nyekre.  

Meg fogjuk honosítani minden arra alkalmas munkahelyen az új munkamódszereket. Ahol 

megvannak az előfeltételek, bevezetjük a ciklusos munkaszervezést, amely az egyes termelő 

munkahelyeken belül is lehetővé teszi a tervszerű, előre megszervezett munka biztosítását és 

igen komoly mértékben növeli a széntermelést. Ez a munkamódszer a gépesítéstől függetlenül 

alkalmazható mind a feltárási munkahelyeken, mind a fejtéseknél és az előváj ásóknál. Amint 

az elnevezése is mutatja, e rendszer bevezetése kizárólag a munka megszervezésének kérdése. 

A ciklusos grafikon szerinti munkát elsősorban a tömegtermelési munkahelyeknél és főleg a 

frontfejtéseknél fogják alkalmazni. ,  

E helyen kell megemlékeznem a millszekundos robbantási eljárásról is, amelynek ugyan ko-

moly műszaki előfeltételei vannak, de eredményesen alkalmazható ott, ahol a szükséges be-

rendezés és kellő számú képzett lőmesterek rendelkezésre állnak. Ily módon 15–20 %-kal nö-

velhetjük a termelékenységet. Ezt a robbantási módszert fokozottan fogjuk alkalmazni a szén-

jövesztés vonalán.  

1952-ben megvalósítjuk az első bányadiszpécserhálózatok kialakítását, amivel a tervszerű, 

központosított munkairányítást fogjuk megvalósítani, főleg a frontfejtéseknél.  

A szénbányászat kapacitásának fejlesztésére 1952-ben az 1951. évinél 20 %-kal magasabb 

öszszeget ruházunk be. A beruházási összegekhez kapcsolódik a bányagépgyártás fejlesztésére 

előirányzott kereken 43 millió forintos beruházás is. A bányászat fejlesztésére fordítandó elői-

rányzatból jelentős összeget fordítunk Komló fejlesztésére, amely hivatva lesz a Sztálin-

Vasművet fűtőanyaggal ellátni. Várpalotát is jelentékenyen fejlesztjük, amire az Inotai Erőmű 

szénellátásának biztosítása céljából van szükség. A jövő évi költségvetés lehetővé teszi a Be-

rentén létesítendő Borsodi Ipari Kooperáció keretében megépülő központi szénosztályozó és a 

szénszállító kötélpályák létesítését. Megindul a jövő évi beruházások keretében a diósgyőri 

szénosztályozó és iparvasúti szállítási koncentráció építkezése is. Befejeződik a balinkai új 

bányaüzem építése, amely bánya napi 200 vagon jóminőségű széntöbblettel van hivatva szol-

gálni az ötéves tervet. Továbbfejlesztjük a Petőfi-bányát, amely a Mátrai Erőmű kiszolgálója.  

A magasépítési keretből az üzemi épületeken kívül gondoskodni kell a bányász dolgozók szo-

ciális igényeinek kielégítéséről, és ennek kapcsán Komlón, Várpalotán és még tizenkét helyen 

munkásfürdőket építünk. A vízvezeték- és csatornahálózatok kiépítésére, valamint munkavé-

delmi berendezésekre is jelentős összegeket fordítunk.  

A bányák dolgozóinak feladata, hogy pártunk vezetésével és kormányzatunk segítségéve!, 

munkájuk tökéletesítésével, a munkafegyelem megerősítésével, az egyéni felelősség kialakítá-

sával és a kollektív szellem megvalósításával létrehozzák a szocialista bányászatot Magyaror-

szágon. Amint Rákosi elvtárs mondotta az 1950. november 26-i bányászértekezleten: „amint a 
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szocialista bányász már egészen más, mint a régivágású bányász, úgy a szocialista bányászat 

is már nem egyszerű folytatása a régi tőkés bányászatnak.”  

Nagy súlyt kell helyeznünk a Sztahanov-, az újító-, munkamódszerátadási, a takarékossági, az 

önköltségcsökentési stb., mozgalmak kiszélesítésére. Támogatnunk kell minden egészséges 

kezdeményezést akkor is, ha merésznek látszik. Több segítséget kell adni műszaki vezetőink-

nek, de a műszaki vezetőknek is az eddiginél nagyobb segítséget kell nyújtaniok a fizikai dol-

gozóknak, kezdve a vállalásoktól azok Végrehajtásáig. Személy szerint is be kell 

kapcsolódniok a nagyobb eredmények eléréséért és túlteljesítéséért folyó harcba… 

Most rátérek annak taglalására, hogy mi mindent köszönhetünk mi, bányászok pártunknak és 

kormányzatunknak. Valójában csak a felszabadulás után győződtünk meg arról, mit jelent 

szabad emberként élni. A múltban kizsákmányolt, nyomorgó, elnyomott páriák voltunk. Ma 

pártunk és kormányzatunk intézményesen gondoskodik a bánya dolgozói szociális, egészség-

ügyi és kulturális igényeinek kielégítéséről. Kultúrházak, könyvtárak, és orvosi rendelők, cse-

csemőgondozók, napköziotthonok létesültek olyan helyeken, ahol azelőtt a tuberkulózis tom-

bolt és a betegek tömeglakásokban együtt éltek az egészséges dolgozókkal, köztük apró gyer-

mekekkel, orvosi gondoskodás és felügyelet nélkül. Az 1950. november 22-i minisztertanács 

határozata gondoskodik a szénbányászat fejlesztéséről és azt a legmegbecsültebb iparok egyi-

kévé tette. A határozat mélyreható változást hozott a bányász bérezése terén. Jelentősen emel-

te a munkabéreket, teljesítménybéreket, prémiumokat és egyéb juttatásokat. A nehéz és veszé-

lyes munkára való tekintettel az élelmezés és ruházat terén külön kedvezményeket biztosított a 

bányászoknak. Előírja továbbá a határozat, hogy a hosszabb szolgálati idővel rendelkező, 

valamint a kiváló munkát végző bányászokat kitüntetésben kell részesíteni. 1951-ben 12.000 

bányászt részesített kormányzatunk kitüntetésben.  

Megfelelően tudjuk értékelni a magyar bányászok helyzetét, ha összehasonlítjuk azt a kapita-

lista országok bányászainak helyzetével. Az amerikai, angol, francia megszállás alatt lévő 

Nyugatnémetország Bányaipari Szövetségének vezérigazgatója, dr. Kost arról volt kénytelen 

beszámolni, hogy a legutóbbi három hónap alatt 21.000 szakképzett bányász vándorolt ki a 

Ruhrvidékről, mert nem voltak hajlandók továbbra is éhbéren tengődni és nyomortanyákon 

lakni: Észak Franciaországban novemberben több mint 100.000, Japánban 200.000 bányász 

sztrájkolt különböző követelések érvényesítéséért. De a kapitalista országok dolgozóinak min-

denütt kizsákmányolás, munkanélküliség és nyomor jut osztályrészül.  

Nálunk pártunk kezdeményezésére folyó év november 1-ével a kormány új bérezési rendszert 

léptetett életbe a bányaiparban, amely könnyebbé teszi a bérelszámolás áttekinthetőségét és 

újból lényeges javulást eredményezett a bánya műszaki dolgozóinak bérezésében. Az átlag 10 

százalékos alapbéremelésen kívül már 100 százalékos teljesítés esetén is 15–20 százalékos 

prémiumot biztosít részükre. A föld alatt dolgozó bányászok, amennyiben egy éven át igazo-

latlan mulasztásuk nincsen, hűségjutalomban részesülnek. A szeptember 2-i bányásznapi ün-

nepségen 7,487.000 forint került e címen kiosztásra.  

Pártunk és kormányzatunk gondoskodása ellenére szénbányászatunk tervét az év első kilenc 

hónapjában, de a további hónapokban sem teljesítette és jelentős szénmennyiséggel adósa 

népgazdaságunknak. A lemaradás okait vizsgálva megállapíthatjuk, hogy ebben mind a bá-

nya- és energiaügyi minisztérium, mind a vállalatok hibásak. A hiányosságok okait elsősor-
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ban a vezetés eddig nem kielégítő módszereiben kell keresnünk, mert sem a minisztérium, sem 

a vállalatok vezető szervei nem tudták mindig kellően átfogni a problémákat. Sok esetben nem 

irányítottak, hanem futottak az események után. Meg nem engedhető lazaságokat tűrtek meg a 

munkafegyelem megbontóival szemben és a munkafegyelem kérdését nem kezelték azzal a 

szigorral, amelyet az megkövetel. A fegyelem megbontói elleni rendszabályok a kezükben vol-

tak és mégsem éltek velük. Beleestek abba a hibába, hogy a mennyiségi terv teljesítése mellett 

nem foglalkoztak kellő súllyal számos olyan műszaki problémával, amely a jövő terv teljesíté-

sének szempontjából elengedhetetlenül szükséges. Így nem elég intenzitással foglalkoztak a 

ciklikus munkaszervezés problémájával, a Kóta-féle millszekundos robbantás
206

 kérdésével, a 

szén minőségének alakulásával, nem is beszélve a gépesítés területén mutatkozó komoly hiá-

nyosságokról. Nem álltak élére a haladó kezdeményezéseknek, nem ismerte fel sem a minisz-

térium, sem a vállalatok vezetősége a rendelkezésre álló gépi berendezések alacsony kihasz-

nálási fokában rejlő tartalékokat és hagyták kampányszerűen fejlődni azt. A Szovjetunióból 

kapott értékes tapasztalatokat csak részben vitték át az üzemekben és nem ellenőrizték kellő-

képpen azok végrehajtását.  

A hiányosságok és hibák leküzdéséhez ismét a párt sietett segítségükre és a tatabányai II. bá-

nyásztanácskozáson Rákosi elvtárs személyesen mutatott rá a lazaságok felszámolásának út-

jára és hívta fel a figyelmet a megteendő intézkedésekre. Rákosi elvtárs útmutatásainak első 

eredményei már mutatkoznak bányászatunkban, ami elsősorban a fokozódó termelésben mér-

hető le; De ezen túlmenően kezd kialakulni a bányákban és a minisztériumban az a szellem és 

munkastílus, mely méltó a bányászok harcos hagyományaihoz. A munkafegyelem megszilárdí-

tása terén érezteti hatását üzemeink többségében az a határozott fellépés, amellyel öntudatos 

bányászaink Rákosi elvtárs útmutatásai nyomán kiközösítik maguk közül a notórius hiányzó-

kat, a munkafegyelem megbontóit. A magyar szénbányászat irányító szervének, a minisztéri-

um' szénbányászati főosztályának átszervezése is megtörtént és a folyamatban lévő szervezési 

munkálatok arra irányulnak, hogy a bányaipar megfeleljen azoknak a követelményeknek, me-

lyek a szocializmus építésének ebben a szakaszában reá hárulnak. A minisztérium munkája a 

jövőben feltétlenül azon az úton kell haladjon, melyet Rákosi elvtárs az első bányászértekezle-
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mint hadiműszaki törzskari tiszt (hm. tk. százados) is működött a háború előtt és alatt. Erről B. Stenge Csaba: 

Kóta József bányamérnök katonai karrierje című munkájában lehet olvasni. 
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ten elénk tűzött: Nem elég a bányászatot emelni, nekünk a szocialista bányászatot kell létre-

hoznunk.  

De minden kérdésben látjuk és érezzük mi, magyar dolgozók, pártunk és kormányzatunk sze-

rető gondoskodását. A Rákosi elvtárs december 1-i rádióbeszédében bejelentett intézkedések 

fokozottabban biztosítják a dolgozók ellátását. A bányák dolgozói azzal viszonozzák pártunk, 

kormányzatunk gondoskodását, hogy jó munkával, a munkafegyelem megjavításával, a terme-

lés és termelékenység fokozásával segítik elő ötéves tervünk teljesítését, a szocializmus építé-

sét.  

Mi, bányászok, tudatában vagyunk annak, hogy pártunk vezetésével a termelés frontján ke-

mény harcot kell folytatnunk hazánk, dolgozó népünk külső és belső ellenségei ellen. Tudjuk, 

hogy szerszámmal a kezünkben is az imperialisták és csatlósaik ellen harcolunk, akik újból 

háborúba akarják sodorni a világot, a békeszerető demokratikus országokat, köztük hazánkat 

is Korea sorsára szeretnék juttatni. Azt is tudjuk, hogy ötéves tervünk teljesítésével nemcsak 

hazánk gazdasági erőit növeljük, de még szilárdabbá, erősebbé kovácsoljuk a proletariátus 

nemzetközi frontját, melynek leghatalmasabb bástyája a Nagy Szovjetunió.  

A költségvetésben annak biztosítékát látom, hogy Ötéves tervünk teljesítésével, túlteljesítésé-

vel meg tudjuk védeni függetlenségünket, szabadságunkat, építő munkánk eddigi eredményeit, 

békénket és az egész világ békéjét.  

Ezért harcos lelkesedéssel és kommunista öntudattal menetelünk Sztálin elvtárs zászlaja alatt, 

pártunk és Rákosi elvtárs vezetésével a békeszerető népek soraiban. A költségvetést pártom és 

a magam nevében elfogadom. (Nagy taps.)”
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A következő újságcikk sok mindenre rávilágít, még ha akkor, az írójának nem is ez volt a 

szándéka. 

 

„Szovjet bányászok látogatása a herbolyai Terv-aknában  

Gyeszjatyericsenko szovjet bányász vezetésével két és fél óra alatt ötvenöt ember nyolcórai 

munkáját végezte el a Donbassz-kombájn 

 

A Bükkaijai Szénbányák herbolyai Terv-tárójához, amely a kazincbarcikai bányákhoz 

tartozik, három szovjet vendég érkezett: a bányásznap alkalmából Magyarországon tartózko-

dó szovjet küldöttség tagjai, Pavel Ivanovics Seljahin szakszervezeti titkár, Pavel Andrejevics 

Gyeszjatyericsenko donyeci kombájngépész és Jakov Grigorjevics Csekmarjov kuznyecki bá-

nyamester, a Szocialista Munka Hőse.  

Nem véletlen, hogy a három szovjet elvtárs éppen a Kazincbarcikához tartozó Herbolyára 

jött. Itt a Tervtárában áll egy „Donbassz" bányakombájn, amely hazájában napi 650 –700 

tonna szenet termel, de amely még ezidáig egy magyar bányában sem végzett eredményes 
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munkát. Mi ennek az oka? Miért nem működik a kiváló szovjet gép? Erre voltak kíváncsiak a 

szovjet bányászok.  

A kombájn „vándorútja" 

Hosszú hónapokkal ezelőtt érkezett hazánkba a Szovjetunió nagyszerű küldeménye, a 

„Donbassz"-kombájn. Azzal a küldetéssel jött, hogy segítsen itt is nagyobb széntermelést el-

érni, könnyítse meg a bányászok nehéz munkáját. De a gép nem került le rögtön a bányába. 

„Sehova sem kell vinni" – állapodtak meg a minisztériumi főosztályon –, „szedjük szét, ismer-

jük meg legkisebb részleteiben". Ez meg is történt, meggyőződtek róla: kitűnő gép, jó anyag-

ból gyártották. Most az a kérdés merült fel: melyik üzembe vigyék, hol kezdjék meg vele a 

munkát. Először elvitték az oroszlányi XVI-os aknába, utána az oroszlányi XVII-es aknába. 

Majd folytatódott a „vándorút”: a tokodi Erzsébet-akna, a kondói haricai bánya voltak a kö-

vetkező állomások.  

Mi dobálta ide-oda a kombájnt – a szakértelem teljes hiánya, az újtól való félelem, a régihez 

való görcsös ragaszkodás; vagy az ellenség igyekvése, hogy a szovjet gép kudarcot valljon? 

Még nem derítették fel. Egy biztos: nem lehet puszta véletlenséggel magyarázni, hogy a kom-

bájnt hosszú hónapokon keresztül csak „próbálgatták”, hogy soha nem vitték megfelelő bá-

nyába dolgozni.  

Augusztus végén a kombájn a herbolyai Terv-aknába érkezett, örömmel, boldogan fogadták 

az itteni dolgozók és hozzá is láttak az előkészületekhez. Széles fejtési mezőt, frontot készítet-

tek elő, levitték a gépet a föld alá. Összeszerelték, beállították. Indulásra készen állt már a 

kombájn. De hiába próbálták megindítani – nem ment.  

Elkeseredetten állták körül a magyar bányászok a gépet. Újra vizsgálgatták, próbálgatták. De 

a gép makacsul állt, mintha gyökeret eresztett volna. Egyszer aztán elindult. Boldogan kísér-

ték szemükkel útját, de tizenkét méter után ismét megmakacsolta magát. „Nem értünk mi hoz-

zá!" — sóhajtottak fel egyesek már-már reménytvesztve. De mások újra kezdték a próbálko-

zást.  

... Amikor hétfőn a három szovjet vendég megérkezett a bányába, még mindig állt a kombájn. 

De most már szakértő kezekbe került. Rövid vizsgálat után a vendégek megállapították, hogy 

az áramelosztó nem működött, emiatt volt a baj. Gyeszjatyericsenko kombájngépész kipróbál-

ta a gépet. A három szovjet bányász késő éjszakáig lent maradt a bányában, dolgozott, előké-

szítette a kombájn folyamatos munkáját.  

A győztes műszak után boldog mosollyal, vidáman jön-

nek ki a herbolyai Terv-táróból a szovjet elvtársak. 

 

 Képünkön balról jobbra Seljahin,  

Gyeszjatyericsenko és Csekmarjov elvtársak.  

 

 

Győzelem 
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Másnap Seljahin elvtárs vette át az irányítást. A szovjet szakszervezeti funkcionárius 

szakmai tudása semmivel sem marad el a kiválóan képzett műszaki vezetőké mögött. Miközben 

Seljahin elvtárs kijelölte a feladatokat, Pavel Andrejevics Gyeszjatyericsenko végigjárta a 

frontot, megnézte az ácsolatokat. Majd nyugodtan elfoglalta helyét a kombájn vezetőszerkeze-

ténél.  

A támfák között egymáshoz szorulva álltak, a mennyezetet támasztó szekrényácsolatok mellett 

guggoltak, feszült figyelemmel várakoztak a magyar bányászok, aknászok, lőmesterek, vájá-

rok, mérnökök. Itt voltak a délelőtti műszak dolgozói is – munka után hazasiettek, megebédel-

tek és jöttek vissza. De itt voltak az éjszakások is: mikor meghallották a hírét, hogy szovjet 

emberek megindítják ma a kombájnt, bejöttek már délután a bányába.  

A szállítószalag lassan megindult. Csikorogva csúszott előre a kaparószalag. 

Gyeszjatyericsenko elvtárs felemelte a kezét:  

— Vigyázz! Indulok!  

A hatalmas gép megrázkódott. A réselőfogak belemartak a szénfalba, sűrű hömpölygéssel 

omlott a szén a kaparószalagra. A kombájn drótkötele megfeszült, csavarodott saját dobjára, 

vastag sugárban zúdult a feketeszén a kaparószalagról a szállítószalagra, amely vitte gyorsan 

a csillékbe. A gép, amely hosszú-hosszú ideig „nem működött” – megindult.  

A magyar bányászok megigézve bámulták a kombájn munkáját. Szemük előtt megsokasodtak a 

kombájnok, száguldottak a nyílegyenes frontokon s ömlött gazdagon a szén a robogó csillék-

be. Ez az egyetlen kombájn, amely a donyeci bányász kezenyomán megindult ebben a magyar 

bányában, a jelenlévők szemében jelképpé nőtt: jelképezte azt a nem is messzi jövőt, amikor 

végérvényesen megszűnik a bányászok nehéz munkája, amikor csak ott ülnek a gép vezérlő-

szerkezeténél és a fogantyút igazgatják.  

A gép haladt. De Gyeszjatyericsenko elvtárs valamiért integetni kezdett. Azt magyarázta, hogy 

tisztítsák meg a front alját az ottmaradt széntől. Mert a kaparószalag messze van a kombájn-

tól és kissé magasan is, úgyhogy a szén egy része mellémegy. Gyeszjatyericsenko elvtárs ma-

gyarázta:  

– A következő átszerelésnél vigyázni kell, hogy a kaparószalagot megfelelő magasságba sze-

reljük, hogy a kombájn mind rárakhassa a kitermelt szenet. De az is baj, hogy a szén puha és 

a kombájn réselőfogai sűrűek, a szenet apróra törik. Meg kell ritkítani a fogakat, akkor na-

gyobb darabokban fejtenek és a nagyobb darabokat könnyebben rádobja a gép a kaparósza-

lagra.  

Teli minden csille 

Egyszercsak leállt a kombájn. Jelentik: elfogyott az üres csille, pedig csak egy negye-

dórája dolgozott a gép.  

– Nagyobb szállítóberendezésre van ezután szükség! – mosolyodott el Seljahin elvtárs. – Hiá-

ba, megnövekszik a termelés.  

A kombájn 80 centiméter vastag szénréteget fejt ki. A megmaradt tetőszenet máris szedik le az 

omlasztó- vájárok. Utána teljesen aládúcolják a mennyezetet, biztosítják, hogy a tető, a fedü 
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le ne szakadjon. De hirtelen újból megállt a kombájn; bemelegedett a motor és a biztonsági 

hőkioldó automatikusan leállította a gépet. Gyeszjatyericsenko elvtárs megcsóválta a fejét:  

– Túlságos óvatosság! Hadd dolgozzék kicsit a motor! Olyan biztonsági dugót tegyenek be, 

amely csak nagyobb átmelegedésnél kapcsol ki.  

A front végére értek és szétszedték, új kezdésre vitték a gépet. Most már szorosan az ácsolatok 

mellé helyezték át a kaparószalagot is. Ezelőtt négy és fél óráig tartott a kaparószalag átsze-

relése 70 méteres fronton, mert a munkát szervezetlenül végezték. Most a szovjet elvtársak 

tanácsára három csoportba osztották a dolgozókat: az egyik csoport szétkapcsolta a kaparó-

szalag lánctagjait, a másik felgöngyölítette a láncot, a harmadik csoport megkezdte a felső 

teknők szétszedését és áthelyezését. Utána az alsó teknőket és a láncokat szerelték át. A jó 

munkaszervezés következtében ezek a bányászok – akik most dolgoztak először ilymódon – 

három és félóra alatt át tudták szerelni a kaparószalagot.  

Ezalatt a külszínen kiürítették a teli csilléket, de mégsem indulhatott a kombájn. A lakatos 

még csak most erősítette meg a meglazult résfogakat.  

– Ezt a munkát addig kell elvégezni, amíg átszerelik a kaparószalagot – figyelmeztette 

Gyeszjatyericsenko elvtárs. – Pontosan be kell osztanunk az időt, hogy semmit se veszítsünk.  

Mintaszerű omlasztás 

Újra megindul a fejtés. Most a kombájn előtt 10 lyukat fúrtak a szénfalba, s elrobban-

tották, így meglazították a szén felső padozatát, hogy a kombájn által fennhagyott szénréteg is 

könnyen lehulljon. Az időmérők gondosan mérik a sebességet.  

Viszovszky elvtárs, bányamérnök int az aknászoknak:  

– Le kell omlasztani a front mögötti részt, mert erősödik a nyomás. Nehogy átterelődjék a 

frontra!  

Szólnak Csekmarjov elvtársnak is.  

– Az itteni viszonyokat ti ismeritek legjobban – válaszol Csekmarjov elvtárs – ez a ti bányátok. 

Ha úgy látjátok, hogy omlasztani kell, akkor fogjunk hozzá.  

Megkezdődött az omlasztás. Csekmarjov elvtárs megmutatta a „rabolóknak”, fakiszedőknek, 

melyik ácsolatot kell kiszedni, hogy legkönnyebben omoljék le a főte. Az ő útmutatásai nyo-

mán olyan mintaszerűen, gyorsan zajlott le az omlasztás, ahogy azt – az egyik vájár elvtárs 

megjegyzése szerint – „a nagykönyvben megírták”.  

A kombájn mehetett tovább. És most még nagyobb sebességgel martak bele a résfogak a 

szénbe, futott a kaparószalagon a fényes, csillogó szén, amelyből erő, meleg, világosság fakad 

az egész országban.  

A kombájn este 20 óra 35 perckor befejezte a szénmező termelését. 

Bátrabban kezdeményezzenek! 

Győzött a kombájn a herbolyai Terv-aknán! Este, a jól végzett munka után baráti be-

szélgetésre ültek össze a bánya vájárjai, műszaki vezetői a szovjet elvtársakkal. Büszkén szá-

mították ki: 166 tonna szenet fejtett a kombájn két és fél óra alatt. (Az állási idővel együtt 
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négy óra hosszat dolgozott a gép.) Ennyi szenet, a mai átlagteljesítményeket figyelembe véve, 

nyolc óra alatt 55 ember fejt ki. A gép két és fél óra alatt 64 métert haladt előre. A kitermelt 

szén 200 csillét tölt meg.  

Seljahin elvtárs köszönetét mondott a bánya dolgozóinak fáradságukért. „Ez kezdetnek szép 

eredmény – mondotta –, de ne elégedjenek meg vele. Készítsék elő jól a frontot, próbálkozza-

nak 140 méteres fronton dolgozni. Hangolják össze a kombájn tervét a munkások beosztásá-

val, vizsgálják felül valamennyi munkafolyamatot."  

Csekmarjov elvtárs javasolta: bővítsék ki a csiileparkot Felhívta a figyelmet arra, hogy a 

kombájnbrigád tagjait teljesítménybérrel fizessék. „Ha időbérrel dolgoznak, kevésbbé érdekli 

őket, hogy öt, vagy tizenöt tonnát termelnek-e" – magyarázta.  

Nagy szeretettel, érdeklődéssel hallgatták őket a magyar bányászok. Duzsik elvtárs megkér-

dezte: lehet-e növelni a kombájn réselési magasságát?  

– Természetesen – felelte Gyeszjatyericsenko elvtárs. – A Szovjetunióban már olyan kombájnt 

is készítettek, amely három-négy méter magas szénrétegben dolgozik.  

A baráti beszélgetés végén a Tervakna dolgozói forró köszönetét mondottak a szovjet elvtár-

sak segítségéért. Seljahin elvtárs elhárította a köszönetét és búcsúzóul ezt mondotta: „Bát-

rabban kezdeményezzenek, nagyobb lendülettel gépesítsék a termelést!"  

Nagy Sándor”
208

 

 

Amiről írtam korábban a borsodi szénbányászattal kapcsolatosan, itt most ez mind nagyjából 

megismétlésre került. A cikk nem szakmai, inkább politikailag értékelhető, propaganda. 

Ennek ellenére vessük egy kis elemzés alá! 

A bányászati technológia és annak részei, gépei, szigorúan úgy kell felépüljenek, szerveződ-

jenek, hogy abban ne legyen „gyenge láncszem”! A rendszer termelési kapacitását a legki-

sebb kapacitású elem határozza meg. Ha ez a szállítórendszer (lásd a cikkben), akkor az, ha ez 

a fejtési biztosítás (omlasztás-előreszerelés, stb.), akkor az! Hiába építünk be tehát egy nagy-

teljesítményű fejtőberendezést, ha annak kiszolgáló rendszerei a termelvény elszállítását nem 

képesek elvégezni, illetve, ha az egyéb technológiai folyamatok nem illeszkednek ehhez a 

fejtési teljesítményhez. Ezen nem segít a „szovjet tapasztalat”, a géppel végzett begyakorolt 

munka, az elhivatott politikai magatartás… A cikk – akaratán kívül – kiválóan rámutat az 

akkori idők politikai elvárásai alapján történő próbálkozásokra, amelyek elvileg és gyakorlati-

lag is hibásak, mert csak a bányászati munka egyes elemeit próbálják meg kiragadni és ez 

által növelni a széntermelést. A gépesítési kísérletek egy része ilyenen bukott el, illetve a bá-

nyászati körülmények figyelembe vételének elmulasztása miatt. 

 

 „… A norma nem reálisan feszített, hanem számos helyen túlfeszített. Kurityánban 

műszakonként 9 köbméter, Oroszlányon 8 köbméter a fronton az egy főre eső norma. Az 

oroszlányi norma körülbelül 104 mázsának felel meg. Ennyit kell egy műszakban a kaparóra 
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lapátolni egy embernek, de emellett el kell végeznie a fúrást, robbantást, fabehordást, ácso-

lást, biztosítást…”
209

 

 

„… Az 1952. évi költségvetési vita időszakát az egyre élesedő kül- és belpolitikai hely-

zet jellemzi… 

Helytállásunk legdöntőbb kifejezője népgazdaságunk mind nagyobb mérvű fejlesztése, mivel 

az egyre erősödő osztályharcot csak szilárd gazdasági alapokra támaszkodva tudjuk megvív-

ni, szilárd gazdasági alapunkat pedig csak iparunk nagyméretű fejlesztésével valósíthatjuk 

meg. 

Az iparosítás terén a Szovjetunió szolgál példaképül számunkra, amely sokkal nehezebb vi-

szonyok között hajtotta végre a szocialista iparosítást. A Szovjetunió tapasztalatainak felhasz-

nálásával népgazdaságunk fejlesztését, az iparosítást elsősorban a nehézipar felfejlesztésével 

végezzük, mert ez az alapja mind véderőnk fejlesztésének, mind mezőgazdaságunk korszerűsí-

tésének, továbbá ez biztosítja népünk életszínvonalának állandó emelkedését.  

Népgazdaságunk fejlődésének ezen irányvonalát az ötéves tervtörvény foglalja magában, 

amelynek megvalósításával hazánkat agrár-ipari országból fejlett mezőgazdasággal rendel-

kező ipari országgá tudjuk változtatni. E törvényt Rákosi elvtárs útmutatásával a Magyar 

Dolgozók Pártja II. kongresszusának határozata alapján módosítottuk a megnövekedett fela-

datoknak megfelelően.  

A Magyar Dolgozók Pártja II. kongresszusának határozata rámutatott iparunk hiányosságai-

ra is, köztük alapanyagtermelő iparágaink elmaradottságára, amely lassan iparunk egész 

fejlődésének gátjává válhatik. Az alapanyagtermelés jelentős része, a szén-, olaj-, vegyes- és 

ércbányászat, továbbá a vegyipar minisztériumunk irányítása alá tartozik. Népgazdaságunk 

alapanyagokkal, villamosenergiával való ellátása tehát nagyrészt a mi vállalataink jó munká-

ján alapszik.  

A megnövekedett feladatok alapján vállalataink az 1951-es költségvetési évben termelésüket 

mintegy 25 százalékkal növelték, az 1950. évet figyelembe véve, mialatt vállalataink összes 

dolgozóinak létszáma több mint 20.000 fővel növekedett.  

Minisztériumunk legdöntőbb termelési feladata népgazdaságunk jelentősen megnövekedett 

szénszükségletének biztosítása. Széntermelésünk emelkedéséről mind az előadó, mind a szó-

nok képviselőtársam már beszéltek. Ezzel kapcsolatban azonban meg kell említenem, hogy ezt 

az emelkedést nem követte a munkáslétszám hasonló arányú növekedése, mivel a bányászlét-

szám csak 12 százalékkal nőtt az elmúlt évhez képest. A létszámnövekedés jelentős része is 

csak az év második felére esik, amikor is a tatabányai bányászok felhívása nyomán újabb 

5.800 munkást kapcsoltunk be toborzás révén a termelésbe.  

Az új munkások beállítása mellett átcsoportosításokat is hajtottunk végre a vékonytelepekről a 

nagyobb termelékenységet biztosító vastagabb telepekre. Mivel a gépesítés, a műszaki fejlesz-

tés és létszámemelkedés ellenére sem tudtuk a szénbányászat tervteljesítését biztosítani, pár-

tunk kezdeményezésére Tatabányán bányászkonferenciát hívtunk össze a fennálló nehézségek 
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kiküszöbölésére. E megbeszélésen Rákosi elvtárs rámutatott, hogy súlyos hiányosságok van-

nak a munka megszervezése és irányítása, valamint a munkafegyelem terén. A konferencia 

tapasztalatait már felhasználtuk munkánkban, a negyedik negyedévben, tervünk teljesítése 

érdekében… 

Az átszervezési és bővítési munkák mellett a megnövekedett feladatokat azonban csak új bá-

nyák feltárásával és új gyárak építésével tudtuk elérni. Az új létesítmények közül különösen 

kiemelkednek a „November 7” erőmű és a borsodi kombinát építésének megkezdése… 

Népi demokráciánk fejlődésével mind nagyobb összegeket fordítunk szociális célokra, dolgo-

zóink jóléti, kulturális és sportolási helyzetének javítására, hogy a munka után felfrissülve 

vidámabban és eredményesebben végezzék el az előttük álló feladatokat.  

Az év folyamán ezekre a célokra mintegy 25 millió forintot fordítottunk. A fentieken kívül fo-

kozottabb juttatásokat fordítottunk bányászaink lakáshelyzetének megjavítására. A múltban 

bányászaink igen rossz lakásviszonyok között éltek. Ma elmondhatjuk, hogy egy év alatt, az 

1951. évben, vállalataink dolgozói, elsősorban bányászaink részére 1990 lakást és 2050 férő-

helyes legényszállót létesítettünk. így Komlón 410, Tatabányán 400, Oroszlányon 250, Petőfi-

bányán 170, Pécsett 120, Dorogon 130 egy- és kétszobás lakás épült, hogy csak a jelentőseb-

beket említsem. A munkásszállók közül Nagybátonyban, Oroszlányon, Várpalotán és Bodaj-

kon egyenként 210, Perecesen 380, Pécsett 120, Dorogon, Ormospusztán és Diósgyőrött 100–

100 férőhelyet létesítettünk. Ezek a lakások nagyobbrészt fürdőszobások, olyan lakások, ami-

lyenekről a múltban legfeljebb csak álmodhattunk… 

Népgazdaságunk egyre növekvő szükségletei az 1952-es évben – amint az már az előterjesz-

tésből is ismeretes – még fokozottabb feladatok elé állítják minisztériumunkat. Vállalataink-

nak 29.4 %-os termelésnövekedést kell elérniök az 1951. évi várható termelési értékhez viszo-

nyítva, hogy feladatainknak eleget tudjunk tenni… 

A szénbányászattal kapcsolatosan meg kívánom jegyezni, hogy a jövő évben a bányászat álta-

lános gépesítése mellett irányt veszünk egyes bányák teljes gépesítésére, hogy ezzel is biztosít-

suk bányászaink rendelkezésére bocsátott gépek teljes mértékű kihasználását.  

Ugyanakkor a szovjet bányászok tapasztalatai alapján újabb gépfajták beállításával és fejlet-

tebb munkamódszerek bevezetésével teremtjük meg bányászaink számára a nagyobb termelé-

kenységet biztosító munkafeltételeket.  

A szén- és olajbányászat nagymérvű termelésemelkedése 1952. évben és a további években 

megköveteli, hogy ezen iparágakra fordítandó beruházásokat tovább növeljük.  

T. Országgyűlés! Javaslom, hogy a gépesítés fokozására az 1952. évi beruházásokat felemel-

jük az alábbi tételekkel:  

A szénbányászat gépesítésének meggyorsítására, a gépesítések emelésére 10.5 millió, az olaj-

bányászat gépi beruházásainak meggyorsítására 7.8 millió, a népligeti, albertfalvai és an-

gyalföldi alállomások 1952. évben való megvalósítására pedig 21.1 millió forinttal. Az 1952. 

évi beruházások javasolt kiegészítése nagymértékben hozzá fog járulni ahhoz, hogy ezen há-

rom legfontosabb iparágunk a szén-, olaj- és villamosenergiaszükségletet maradéktalanul ki 

tudja elégíteni. (Taps.)…  
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Herbolya-bánya, 1951. július 20. 

Elől a védősisakos  

Varga Kovács Bertalan és  

Agócs György fúrásokat végez  

a robbantáshoz.
210

 

 

 

Villamosenergiatermelésünk az ipar zavartalan energia-

ellátása és a falu kulturális színvonalának emelése érde-

kében 18 és fél százalékkal növekszik. Sor kerül további 

158 falu, 74 állami gazdaság, 40 gépállomás és 98 ter-

melőszövetkezet, illetve termelőszövetkezeti csoport biz-

tosítására. A szükséglet biztosítása érdekében folytatjuk a 

„November 7”, Borsodi, Sztálinvárosi és,Mátravidéki Erőmű építését és megkezdjük egy új 

erőmű építését is.  

Az új létesítmények mellett jelentős mértékben folytatjuk meglévő vállalataink műszaki fejlesz-

tését, amelynek keretében mindnagyobb mértékben használjuk fel a Kölcsönös Gazdasági 

Segítség-nyújtási Tanács útján rendelkezésünkre álló lehetőségeket, átvéve a Szovjetunió és a 

népi demokráciák fejlődő iparának tapasztalatait is… 

Emellett fokozott mértékben folytatjuk a munkáslakások és bányászszállók építését. A követke-

ző évben a minisztériumhoz tartozó vállalatok dolgozói részére 4160 lakást és 2230 munkás-

szállót építünk. Lakásépítési programmunk elsősorban bányászaink helyzetének megjavítását 

szolgálja, mivel a tervezett lakáskeretből 3100-at, a munkásszálló-helyekből pedig 1920-at 

fordítunk bányászaink szükségletének kielégítésére. A lakásépítési keretnek a hozzászóló kép-

viselő'által javasolt felemelését a magam részéről szükségesnek és helyesnek tartom. Az 1952. 

évi tervünkhöz szükséges munkaerő biztosítását nagymértékben megkönnyíti, dolgozóink la-

káshelyzetét pedig nagymértékben tovább javítja a lakásépítési keret felemelése.  

T. Országgyűlés! Munkásaink helyzetének megjavítását, dolgozóink érdekeit szolgálja a Rá-

kosi elvtárs által november 30-án bejelentett, a jegyrendszer megszüntetéséről és a mezőgaz-

dasági termékek forgalmának felszabadításáról szóló párt- és kormányhatározat. Ez az intéz-

kedés lehetővé teszi, hogy dolgozóink szükségleteiket az állam által rendelkezésre bocsátott 

élelmi és ruházati cikkekből fedezhessék és így megszabaduljanak a spekulánsok mesterkedé-

seitől.  

A pártnak és a kormánynak ez a határozata új lendületet adott dolgozóink számára a terv 

teljesítéséért, illetve túlteljesítéséért folyó harchoz és következményeiben jelentősen hozzájá-

rul szocialista hazánk eredményes építéséhez.  

1952. évi költségvetésünk megvalósításával hazánk újabb hatalmas lépésekkel jut előbbre a 

szocializmus építése, békénk megvédése terén. Költségvetésünk – szemben a nyugati kapitalis-

ta országok háborús költségvetéseivel – a békét szolgálja, a béke költségvetése, a szocializmus 
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 Magyar Fotó: Vadas Ernő. Tulajdonos: MTI Fotóarchívum. Azonosító: MTI-FOTO-1960020 
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építésének költségvetése. Mindezek alapján kérem a t. Országgyűlést minisztériumunk költ-

ségvetésének általánosságban és részleteiben való elfogadására. (Élénk taps.)”
211

 

 

„… Az energiaellátással elég sok baj volt. 54-ben előfordult, hogy a Magyar Állam-

vasutak mozdonyai szénhiány miatt leálltak a nyílt pályán, és a szembejövő szerelvénytől kér-

tek kölcsön szenet. Akkor Czottner Sándor miniszter a K vonalon leszólt hozzánk Petőfi-

bányára, hogy ha nem adunk szenet, összedől minden. A műszaki igazgató visszaszólt neki, 

hogy adjanak pénzt. Az erőművek is majdnem leültek. Alig tudtak melegüzemi tartalékra ter-

melni, mert nem adtunk elég szenet. Egymás után rokkantak le, mentek tönkre az emberek. A 

mélybányászati dolgozók ezerhatszáz forintot kerestek havonta, a külszíni üzemben dolgozó 

csillések meg az osztályozó dolgozói öt-hatszáz forintot. 56-ban a többcsaládos bányászok 

már nem tudtak a kenyerükhöz szalonnát enni, csak vöröshagymát. Az emberekben forrt az 

indulat, és az elégedetlenség a tetőfokára hágott…”
212

 

 

Tömegével toborozták a munkaerőt a szénbányászat számára, mert a kézi bányamunka 

még mindig nagyon nagy részarányt képviselt. Ez a szénbányászatunk extenzív fejlesztési 

szakasza lett, rengeteg munkaerő kellett…  

Az viszont nehéz terhe a szénbányászkodás itteni emlékeinek is, hogy 1950-ben Szeles I. ak-

nán alakították ki az első KÖMI
213

 tábort. Ezután Ormos IV, majd Edelény II. akna, Szuhakál-

ló, az ózdvidéki területen pedig Farkaslyuk, Tólápa, és Ladánybánya következett.  
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 Czottner Sándor, bánya- és energiaügyi miniszter. Az országgyűlés 45. ülése 1951. évi december hó 19-én, 

szerdán. 
212

 Varga János 1924) gépész- és vegyészmérnök.  1950–56 között a Mátravidéki Szénbányászati Tröszt gépé-

szeti vezetője volt. A forradalom alatt megválasztották a tröszt forradalmi munkástanácsa elnökének. 1957-ben 2 

év szabadságvesztésre ítélték, 1959-ben szabadult.1960-ban államellenes összeesküvés vádjával 3 év szabadság-

vesztésre ítélték, 1962-ben szabadult. 1963-tól a bányaiparban középvezető, később a Központi Bányászati Fej-

lesztési Intézet tervezője volt. 
213

 Közérdekű Munkák Igazgatósága. (Hazánkban a javító-nevelő munkát új intézményként az 1950. évi II. tör-

vény 48. § II. törvény 48. §-a honosította meg büntetőjogunkban.  A törvény miniszteri indoklása szerint olyan 

intézkedésként vezették be, amely – a büntetéssel ellentétben – kizárólag a javításra és nevelésre irányult. Al-

kalmazására akkor kerülhetett sor, ha a büntetés célja szabadságelvonás nélkül is elérhető, és ha a törvény a 

bűncselekményre öt évet meg nem haladó szabadságvesztést rendelt el. Kiszabásakor tekintettel kellett lenni a 

bűncselekmény jellegére, súlyára. Mai szemmel nézve számos alapelvet (köztük például a jogbiztonság, az 

anyagi jogi legalitás, vagy az arányosság elvét) sértő módon, az elkövető társadalmi helyzetének is szerepe volt a 

büntetés alkalmazásakor. Tartama: egy hónaptól két évig terjedhetett. Az elítélt a bíróság által meghatározott 

természetű munkát volt köteles végezni, amelyért csökkentett díjazásban részesült. A csökkentés mértékét azon-

ban a bíróság állapította meg esetenként, amelynek határait a törvény oly módon rögzítette, hogy a díj egytized 

részénél kisebb és egynegyedénél nagyobb nem lehetett. Hátrányaként kell kiemelni, hogy csak szűk körben 

érvényesült, csak állami vállalatnál, illetve állami gazdaságnál munkaviszonyban lévő személyekkel szemben 

lehetett alkalmazni.  Hasonlóan azonban a mai szabályozáshoz, amennyiben a munka végzésére kötelezett nem 

tett eleget a munkavégzési kötelezettségének, vagy a fegyelmi szabályokat súlyosan megszegte, akkor a hátralé-

vő részt átváltoztatták börtönbüntetésre. A kommunista párt politikai bizottsága azonban szintén 1950-ben  elfo-

gadta és szentesítette azt az elvi alapvetést, hogy  "... a proletárdiktatúrában előtérbe nyomulnak a büntetés-

végrehajtásnak olyan funkciói, amelyek teljesítésére az Igazságügyi Minisztérium már nem alkalmas." Ennek 

nyomán korlátlanná vált a proletárdiktatúra jogi hatalma, a titkos utasítások alapján működő osztálybíráskodás, 

az eljárásjog likvidálása, helyén a végrehajtó szervek önkénye, az irgalom nélküli megtorlás, bosszú és félelem-

keltés. Az Államvédelmi Hatóság maga alá gyűrte a börtönök, a gyűjtő-, szűrő-, internáló-, kitelepítő- és munka-

táborok felügyeletét, a VI. Jogi, Börtönügyi és Vizsgálati Főosztály irányítása alatt bevezetik az elítéltek és in-

ternáltak tervszerű népgazdasági foglalkoztatását a KÖMI (Közérdekű Munkák Igazgatósága) keretében. 
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A táborokról és a rabmunkáról majd egy külön fejezetben írunk, részletesen. 

1953-ban munkaszolgálatos katonák
214

 is érkeztek a borsodi bányákhoz, annyira kellett a 

szén, ehhez pedig bármi áron a munkaerő.  

A munkaszolgálatos alakulatok, amelyeket a hivatalos katonai zsargon „hadtáp” egységek-

nek nevezett, „feladatkörébe katonai létesítmények és infrastrukturális beruházások építése 

tartozott”.  

A Honvédelmi Minisztérium Kollégiuma 1950. június 27-én tárgyalt a kulákok és ellenséges 

elemek szerepéről a magyar néphadseregben. Janza Károly
215

 vezérőrnagy azt javasolta, hogy 

a kulák és egyéb megbízhatatlan elemeket és azok fiait is be kell hívni, de nem lehet fegyvert 

adni a kezükbe, hanem kemény építőmunkára kell fogni őket. A sorozásnál az Osztályhelyze-

                                                           
214

 Ez ismét egy nehéz és rendkívül szerteágazó kérdéskör! Az 1950-es évek elején a „megbízhatatlannak” tartott 

személyekből szervezett, de besorozott és munkára fogott alakulatok voltak ezek, akiknek nem mertek fegyvert 

adni a kezükbe. Ez is egy különleges fejezete hazánk történelmének. Főleg olyan megvilágításban, hogy az ak-

kor éppen regnáló endszer, nem győzte elítélni a korábbi rendszer „munkaszolgálatos” (MUSZ) szervezetével 

kapcsolatos dolgokat. Aztán maga is létrehozta a fegyveres erőkön belül gyakorlatilag ugyanazt, ahol jogfosztot-

tan, ledegradáltan kellett katonai szolgálatot teljesíteni! Igaz nem faji alapon, hanem a számára kedvező ideoló-

gia mentén. A Magyar Dolgozók Pártja Központi Vezetőség Titkársága 1950. július 12-én tartott ülésén a Hon-

védelmi Minisztérium által előterjesztett, új sorozási rendszer szempontjai alapján határozatot hozott miszerint: 

„A kulák és egyéb ellenséges elemek a hadseregen belül alapkiképzést kapjanak, de fegyveres kiképzést nem. A 

H. M. dolgozzon ki javaslatot kéthónapos behívásukra és magas hadmentességi adó kivetésére.” A Központi 

Vezetőség határozata alapján a Magyar Néphadsereg vezérkari főnöke 1953. évi 04. sz. intézkedésével lehetővé 

tette az „építő alakulatoknál” dolgozó kulák származásúak számára a fegyveres katonai szolgálat teljesítését. A 

Magyar Dolgozók Pártja Politikai Bizottságának 1953. július 22-i határozata szerint a hadsereg rendszeresített 

létszámát 6 708 tiszttel, 8 883 tiszthelyettessel, 6 699 tiszti iskolai hallgatóval és növendékkel 29 970 honvéddel, 

valamint 2 206 polgári alkalmazottal – összesen 54 466 fővel, azaz a rendszeresített létszám közel 25%-ával 

kellett csökkenteni. 1954-ben folytatódott a hadsereg létszámának csökkentése, de ez most együtt járt a struktúra 

minőségi javítására való törekvéssel. A rendszeresített létszám még mindig meghaladta azonban a 152 ezer főt. 

1955. május 14-én megalakult Varsói Szerződés. Magyarország kötelezettséget vállalt bizonyos csapatoknak az 

Egyesített Fegyveres Erők Parancsnoksága alá rendeléséről. Mivel a létszámcsökkentés miatt a sorévfolyamtól 

nem tudtak mindenkit csapathoz behívni, ezért ekkor ismételten felmerült a katonai műszaki kisegítő alakulatok 

létrehozása. Az 1956. június 1-én felálló parancsnokság létszáma 15 717 fő volt, 33 zászlóaljba, összesen 131 

századba szervezve. Ebből 15 bányász-, illetve 9 építő zászlóalj felállítására sor is került. Feladatuk közé tarto-

zott a katonai építkezések elvégzése, illetve a tervutasításos rendszer általános munkaerő-tartalékaként szerepel-

tek. Létrehozásuk kezdettől fogva aggályokat váltott ki. Működésük a hadkötelezettséget oly mértékben tágan 

értelmezte, hogy bőven kimerítette a kényszermunka fogalmát!  

Sajnálatos módon azonban összekeverednek a dolgok és a fogalmak! A korabeli rendszer hivatalos, de még 

napjainkban is létező álláspontja alapján nem „munkaszolgálatosok”, hanem „építő alakulatoknál szolgálatot 

teljesítő honvédek” voltak ezek az emberek, akik katonai szolgálatot teljesítettek. A tíz évvel később felállított, 

tényleges, fegyveres állományú, műszaki-építő alakulatok hasonló elnevezése szintén alapja lehet a fogalmak 

keveredésének. Ahogy a világháborús, úgy az államszocializmus alatti munkaszolgálat történetének sok részletét 

valószínűleg máig sem tárták fel vagy írták meg teljes részletességgel és objektivitással. 
215

 Janza Károly (Újpest, 1914. április 11. – Budapest, 2001. június 21.) esztergályos, 1949-től a Magyar Nép-

hadsereg tábornoka. 1951–56 között a honvédelmi miniszter helyettese, 1956-ban rövid ideig honvédelmi mi-

niszter. Az elemi iskola elvégzése után a Ganz Hajógyárban esztergályos lett. 1945-ben a hajógyár üzemi bizott-

ságának lett elnöke, de 1949-ben munkahelyét otthagyva belépett a honvédségbe. A Magyar Néphadsereg had-

tápszolgálatának helyettes vezetője, majd tényleges vezetője lett. 1952. november 2-án altábornaggyá léptették 

elő. 1951. január 27-e és 1956. október 26-a között a honvédelmi miniszter helyettese volt. Október 26-án Bata 

István lemondatása után őt nevezték ki honvédelmi miniszternek. Igyekezett a felkelőket rávenni a fegyverleté-

telre, nem sok eredménnyel. November 4-én, a szovjet invázió idején a Honvédelmi Minisztériumban tartózko-

dott és megtiltotta a rendelkezésre álló csapatoknak az ellenállást. A Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kor-

mány nyugdíjba küldte. A Münnich-kormány, röviddel hivatalba lépése után, 1958. február 21-én megfosztotta 

katonai rangjától is. 1990-ben rehabilitálták és visszaadták rendfokozatát. 
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tet Megállapító Bizottság döntötte el, hogy ki a megbízhatatlan és kit kell munkaszolgálatra 

vinni.
216

  

 „Azonosak voltak bizonyos szempontból a feltételek” a háború alatti munkaszolgálattal (pl. 

nem kaptak zsoldot). Eszerint a kiválasztás politikai diszkrimináció alapján történt: a megbíz-

hatatlanok (kulákok, egyházi iskolák volt diákjai, a volt középosztály fiai, az osztályidegenek 

és gyermekeik), illetve akik belefértek az ellenségképbe, nem vehettek fegyvert a kezükbe, 

nehogy azt a proletárdiktatúra ellen fordítsák. 

 

„… Az 1953-ik évi Kormányprogram a nehézipar növekvő energiaszükségletének a 

biztosítására a fűtőanyag termelés fokozását írta elő. Az ehhez szükséges munkaerőt a hadse-

regben vélték megtalálni. Mint a Minisztertanács 1953. augusztus 14-i  határozata kimondta: 

„A leszerelésre kerülő és a szénbányászatba jelentkező katonákat legalább egy hónappal a 

leszerelés előtt át kell helyezni a szénbányászatba.” A jelentkezőket bányamunkás-

zászlóaljakba osztották be. Az 1953. december 2-án jóváhagyott állománytábla szerinti négy 

zászlóalj Miskolc, Pécs, Dorog és Tata városokba települt. Egy önálló bányamunkásszázad 

Ózd–Nógrád körzetben dolgozott. Összesen 1350, a hadseregben toborzott bányász kezdte 

meg a munkát, akiknek szolgálati idejét a Nehézipari Minisztérium kérésére közel két és fél 

hónappal, 1954. május 31-ig meghosszabbították. Leszerelésük után a Minisztérium újabb 

4500 bányászt kért. A Honvédelmi Minisztérium illetékesei úgy döntöttek, hogy 820 főt a meg-

szűnő csapatokból át kell vezényelni, a többit pedig a toborzók biztosítsák az állományból. Az 

átvezényeltek és önkéntesek ellátási költségeit a bérükből levonták.  

A HM csupán a zsoldot és a családi pótlékot fizette. Bár a 100 százalékon felüli teljesítmé-

nyért prémiumot kaptak, és a vasárnapi túlmunkát a bánya azonnal kifizette, a  katonák  mun-

kakedve  mindezek  ellenére  sem  volt  kielégítő;  a  Minisztertanács 1954.  augusztus  2-án 

úgy intézkedett, hogy „A honvéd dolgozók munkalendületének a fokozására a bányászati dol-

gozókra vonatkozó bérezési rendelkezéseket meg-szorítás nélkül kell alkalmazni.” 

A Politikai Bizottság 1954 júliusában a bányászkatonák létszámát 7300 főre emelte.  A döntés 

újabb átszervezést, közelebbről a Központi Bányász Csoportparancsnokság felállítását jelen-

tette. Most már 13 önálló bányamunkás-zászlóalj és egy önálló bányamunkásszázad tartozott 

a parancsnokság alárendeltségébe. A leszerelés előtti átcsoportosítás már nem volt elégséges, 

ezért a munkaerő egy részét behívással biztosították.  

.A harmadik forrást az 550 „C” kategóriásként behívott „politikailag megbízhatatlan” kato-

na jelentette. Ideiglenesen, leszerelésükig ezek külön alegységbe szervezve a parancsnokság 

alárendeltségébe tartoztak…”
217

 

 

Az akkori hadrend szerint: Katonai Műszaki Kisegítő Alakulatok (KMKA)
218

 1955-től léptek 

szolgálatba és Maléter Pál
219

 ezredes lett a parancsnokuk.  Az 1956. június 1-jén felálló pa-

                                                           
216

 A Magyar Dolgozók Pártja határozata alapján a Honvédelmi Minisztérium Vezérkara 05360/HVK. Hadkieg. 

1951. számú rendelete állította fel a munkaszolgálatos alakulatokat. 
217

 Horváth Miklós: Maléter Pál http://www.horvathmiklos.eu/documents/maleter-pal.pdf 
218

 A Katonai Műszaki Kisegítő Alakulatok létrehozása a MNK MT 3350/V. 21/ sz. rendeletben. 

http://www.horvathmiklos.eu/documents/maleter-pal.pdf
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rancsnokság szervszerű létszáma 15 717 fő volt, 33 zászlóaljba, összesen 131 századba szer-

vezve. Ebből 15 bányász-, illetve 9 építőzászlóalj felállítására sor is került. Feladatuk közé 

tartozott a katonai építkezések elvégzése, illetve a tervutasításos rendszer általános munkaerő-

tartalékaként szerepeltek. Létrehozásuk kezdettől fogva aggályokat váltott ki. Működésük a 

hadkötelezettséget oly mértékben tágan értelmezte, hogy az bőven kimerítette a kényszermun-

ka fogalmát. Képzeljük el, hogy akkor mi lehetett az 50-es évek elején? 

 

A szénosztályozó
220

 

 

1954-55-ben a bányászati lét-

számhiány a területünkön olyan 

méreteket öltött, hogy három 

zászlóalj sorkatonát is vezényel-

tek Borsodba, a munkaerő gon-

dok enyhítésére! Ők nem mun-

kásszázadok voltak, hanem ren-

des, behívott, fegyveres szolgálatra kiképzett katonák, természetesen igen gyakran bányászati 

képzettség és gyakorlat hiányában!
221

 

A tervek szerint nagyon lényeges dolog volt tehát az, hogy a szénbázisra felfejlesztett energe-

tikai – vegyipari komplexum kiszolgálására, központi szénosztályozó épül Berente térségé-

ben. Megszüntetve ezzel egyidejűleg majd számos kisebb, a bányáknál működő, nem haté-

kony osztályozót. 

 

                                                                                                                                                                                     
219

 Maléter Pál (Eperjes, 1917. szeptember 4. – Budapest, 1958. június 16.) magyar katona, az 1956-os forrada-

lom egyik vértanúja, az 1956. novemberi harmadik Nagy Imre-kormány honvédelmi minisztere. Ugyanazon a 

napon végezték ki, amikor Nagy Imre miniszterelnököt és Gimes Miklós újságírót. Életéről bővebben a könyv 

végén. 
220

 Rónaföldi Zoltán gyűjteménye. A tervezést a Bányagépszerkesztő Iroda és a Bányatervező Iroda kezdte meg, 

majd ezek 1952-ben való összevonásával jött létre a Bányászati Tervező Intézet (BÁTI), amely folytatta a terve-

zési munkákat is. Itt már kész az erőmű felé vezető szalaghíd és a gőz-melegvízvezetékek tartórendszere is. A 

kötélpálya csatlakozás is kiépült. 
221

 Honvédelmi Minisztérium 1955 őszén azzal a javaslattal fordult a Politikai Bizottsághoz, hogy „helyettesítő 

katonai szolgálatra” a szénbányászatban dolgozókon kívül, további 8000 főt biztosítsanak az építőipar és a me-

zőgazdaság számára. A Minisztertanács tehát elrendelte a Katonai Műszaki Kisegítő Alakulatok létrehozását. A 

„Szervi határozmány” szerint ez: „olyan haderőn kívüli katonai szolgálat, mely hivatva van a népgazdaság egyes 

területein mutatkozó ideiglenes munkaerőhiányt szervezett katonai erővel részben pótolni. Az alegységek számát 

a mindenkor rendelkezésre álló harcos munkaerő és a termelési feladatok szabják meg.” Az alakulatok megszer-

vezésére Maléter Pál ezredes kapott megbízást 1956 májusában. A 15 bányászzászlóaljban 8502 fő és a rendelet 

alapján felállított 9 építő-zászlóaljban 4193 katona teljesített szolgálatot. Az ennél az alakulatnál teljesített kato-

nai szolgálat már semmiben sem hasonlított az 1951-ben – a „politikailag megbízhatatlanok” részére – bevezetett 

munkaszolgálathoz. A kormány ekkor már nem válogatott. Egyszerűen csak olcsó és szabadon mozgatható mun-

kaerőre volt szüksége. Maléter ezredest tehát 1956. augusztus hónaptól a csoportfőnöki beosztásából felmentet-

ték és kinevezték a Katonai Műszaki Kisegítő Alakulatok – 15 bányamunkás-, 10 építőzászlóalj –parancsnokává. 

Az utóbbiakból hármat, a 21. a 22. és a 23. önálló építőzászlóaljat Budapesten, a Kilián laktanyában helyezték el. 

A közlekedés területén további két építőzászlóalj dolgozott. Maléter Pál a letartóztatása utáni kihallgatások során 

– a parancsnoksága alatt álló KMKA alakulatok létszámát – 15 000 katonában adta meg.  

(Horváth Miklós: Maléter Pál http://www.horvathmiklos.eu/documents/maleter-pal.pdf) 

http://www.horvathmiklos.eu/documents/maleter-pal.pdf
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A szénosztályozót megtervezték
222

 és 

építését 1951-ben kezdték meg.
223

 A 

tervezés idején 10 000 t/nap teljesít-

ményt vettek alapul. azonban már az 

építés közben, 1954-ben, 16 100 t/nap 

teljesítményre módosították ezt.   

 

Szénosztályozó „osztályozott szén” 

vágánysor építése
224

 

 

Üzemelésének kezdete 1954. 

november 6,
225

 azonban ez még nem 

adta a végleges állapotot koránt sem, 

mert a kiszolgáló függőkötélpályák egy 

része még épült. Az osztályozó kezdeti 

neve Berentei Szolgáltató Vállalat volt. 

 

Szénosztályozói „érkező” vágánysor, 

vagonbuktatók szerelése
226

 

 

Építésében a hivatalosan szereplő, építő 

cégek mellett, politikai- és hadifoglyok 

is részt vettek. Erről majd egy külön 

fejezetben is írunk. E foglyok egy ré-

sze a BVK, a szénosztályozó és az 

erőmű építkezésein is dolgozott. 

 

A szénosztályozó állapota 

1956. május 17.
227

 

 

„.. Még süt a nap delente, me-

leg is van, de a heteken át leesett eső 

nyomán csizmaszárig ér a sár.' 

                                                           
222

 Bányászati Tervező Intézet 
223

 1951. május 20. (31. Állami Építőipari Tröszt, Betonútépítő Vállalat, Bamert Bányagépgyár, Bányaberuházó 

Vállalat, Borsodi Ipari Tröszt.) 
224

 Rónaföldi Zoltán gyűjteménye (Veress János felépítményi művezető és munkacsapata síneket fektet) 
225

 Az edelényi kötélpálya működött erre az időpontra és a vasúti szénfogadás egy része. 
226

 Rónaföldi Zoltán gyűjteménye.  (A berentei szénosztályozó első vagonbuktatóit a győri Wilhelm Pieck Va-

gon- és Gépgyár gyártotta le.) 
227

 Ezekben az években épül még csak a függősínpálya és lyukói, kazincbarcikai (tervtárói) függőkötélpálya. 

MTI Fotó: Seidner Zoltán. Tulajdonos: MTI Fotóarchívum. Azonosító: MTI-FOTO-1960714 
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1954. november 6-a. 

Máskor – az egyre bágyadó napsütés ellenére is – a sár mindig bosszúságot csal az 

emberek arcára. Ma nem látszik ilyesmi. Felcsattanó víg hangok, fiatal torkok zengő dala veri 

el a figyelmet a sárról, s a tájék olyan, mintha ünnep készülne. 

Ünnep is van. Másnap az egész világon a forradalom napja, Kazincbarcika építőinek 

azonban ez a nap kétszeresen ünnepi. 

Ez az új szocialista város első üzemindulási ünnepe is. 

Ma indul meg először a szénosztályozó. Kész van már a hatalmas vagonbuktatók közül 

az első. S erre a napra elkészült az első osztályozóegység, az edelényi drótkötélpálya. 

Ma indul az osztályozó - hirdetik fennen a hangszórók a többi épülő üzemben és az új-

város utcáin. 

Első diadal – harsogják, verik vissza a falak a szavakat. – Az újváros építője kezében a 

malteros kanállal megáll. Végignéz hosszan a kanyargósan elnyúló Sajóvölgyön s egészen 

addig fut tekintete, míg messze öt kilométer távolságban megakad a szeme a fellobogózott 

osztályozón. 

Ott pedig már ekkorra sűrű embertömeg járkál körös-körül. Kissé tétován kerülgetik 

az akadályokat. A több mint 22 kilométer hosszúságú vágányokon gépek füttyögnek, amelyek 

az első szerelvény leosztályozására váró szenet szállították ide.  

Fenn a legfelső szinten, ahová az edelényi kötélpálya csatlakozik, egy alacsony ráncos 

arcú, hatvanéves ember beszél, tört magyar nyelven. Utolsó utasításokat osztogat. 

Nagyon vigyázni… intek… leállni… sikerülni kell a próbának…. 

Hat perc alatt a vasúti kocsi szene végigszalad az osztályozón, s a futószalagok hosszú 

során leosztályozva beömlik a vasúti kocsikba, vagy pedig újabb kilométer hosszúságú gumi-

szalagon elömlik – mint állandó kígyózó folyam –a hőerőmű felé. 

Taps, beszédek hangzanak, kitüntetések 

kerülnek fel a legjobb építők mellére, fenn a kö-

télpálya üzemi irodájában megszólal egy telefon. 

–  Indulás. 

 

A szénosztályozó  

„kézi” válogatói
228,

 
229

 

 

A nagy meghajtómű, amely a 28 méteres 

szinten helyezkedik el, lassan forgásba jön, s a 

                                                           
228

 Főleg nők dolgoztak itt és ez egy nagyon nehéz, „lélekölő” munka volt, télen-nyáron. A szállítószalagon 

érkező szénből a meddőt kellett kézzel kiemelni! Az osztályozón különböző működésű álló és mechanikus ros-

ták szemnagyság szerint elvégezték a szétválasztást, de a meddőleválasztást nem. Ezt a nehézszuszpenziós mo-

sómű megépüléséig kézzel kellett elvégezni! Ezekben a kezdeti időkben is 10000… 16000 tonna szén érkezett 

naponta az osztályozóba. 
229

 MTI Fotó: Birgés Árpád. Tulajdonos: MTVA Sajtó- és Fotóarchívum. Azonosító: MTI-FOTO-833652 
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hosszú kötél, melynek Edelény a vége, megmozdul. Lentről hangos ujjongás csap fel, az úttö-

rők virágokat lóbálva rohannak, hogy versenyt fussanak a meginduló csillékkel.  

De reménytelen, hiszen nagyon gyorsan halad a csillesor. Az öt kilométer távolságot 

húsz perc alatt megteszi egy-egy csille, s egyszerre 6 vagonnyi terhelés van felfüggesztve a 

kötélre. 

Az első üzemindulás Kazincbarcikán – hirdeti egy felirat büszkén, lelkesítőn, s a csi-

korgó drótkötelek hátán a tízmázsás csillékben a betelje-

sülő álom közeleg. Valóra váltak a terv nagyszerű álmai, 

a nemzet álmai…”
230

 

 

A Központi Szénosztályozó 

 laboratóriuma
231

 

 

 

 

 

Beérkezett 

szénminta  

„kalorikus” 

vizsgálata
232

 

 

A többi kötélpálya is épült, de ezek nem készül-

tek el, illetve sorozatos üzemzavarok miatt csak majd 

1961-re állnak igazán üzembe. Ez főleg a lyukói pályára volt igaz. 

 

Függősínpálya hídjainakbeemelése, 

1956. július 18.
233
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 Géczi Gyula - Nagy Gyula: Szemtanúk szavaival 
231

A képen Duzsik László technikus a szén hamujának vas és mangán tartalmát vizsgálja egy Pulfrich féle foto-

méterrel. A laboratóriumban havonta több mint 2500 szénvizsgálatot végeztek, az országos szabványok szerint a 

nedvesség, a hamu, az égéshő, a kén és a hidrogén tartalmat illetően. De vizsgálták a bányákból beküldött víz- és 

levegőmintákat is, ezerszámra. MTI Fotó: Birgés Árpád. Tulajdonos: MTVA Sajtó- és Fotóarchívum. Azonosító: 

MTI-FOTO-833648 
232

 MTI Fotó: Birgés Árpád. Tulajdonos: MTVA Sajtó- és Fotóarchívum. Azonosító: MTI-FOTO-833647 
233

 . MTI Fotó: Munk Tamás. Tulajdonos: MTI Zrt. Fotóarchívum Azonosító: MTI-FOTO-790167 
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Függősínpálya
234

 

 

1955-ben az osztályozó részleges kapacitással 

üzemelt és átlagosan napi 5 000 t szenet dolgo-

zott fel. 1956-ra jelentősen nőtt az osztályozási 

kapacitás, azonban a lyukói kötélpálya végleges 

üzemelése csak 1961-ben rendeződött. Ekkor az 

ország legnagyobb ilyen létesítménye volt. 

 

Három önálló függőkötélpálya üzemelt abban az időben. Az egyik az Edelény – Berente (6 

km), a másik a Tervtáró (Kazincbarcika herbolyai végén) – Berente (7 km), a harmadik volt a 

Lyukóbánya - Kondó szögállomás – Harica – Berente (11,5 km). A berentei kötélpálya üzem-

egység többszintes fogadóállomásán futottak össze a lyukói, illetve a tervtáró pályák. Innen 

függősínpálya volt kiépítve a szénosztályozóig. Az edelényi pálya északi irányból érkezett be 

az osztályozóhoz. A kötélpálya üzemegység nagyjából 25 km kötélpályát üzemeltetett, három 

műszakban, és nem ritkán munkaszüneti napokon végzett termelésekkor is! A pályák napi 

szinten bejárásra kerültek a karbantartó személyzet erre kiképzett részével. Az időszakos kö-

télvizsgálatokat, amely a tartóköteleket érintette, speciálisan kialakított csillékből végezték, 

részben szemrevételezéssel, majd később mágneses műszerekkel is. Ez egy különleges feladat 

volt, kiállni a csillének az erre kialakított 

felső padozatára – igaz biztosító 

hevederzetben –, de a hegyek felett átívelő 

kötél alatt akár százméteres mélység is volt! 

A kilátás és a panoráma – jó időben – viszont 

feledhetetlen… 

 

Szénosztályozó-erőmű szállítószalaghíd, 

valamint a gőz és melegvíz vezetékek 

tartórendszere
235

 

 

A kötélpályák biztonságos üzemelése aztán a külszíni bányavasutak közül néhányat szükség-

telenné tett, ezek megszűntek (Kazincbarcika – Herbolya – Tervtáró – Tardona…) 

 

                                                           
234

 Laczó József fotóművész fényképe. Ő az 1960-as években a Borsodi Szénbányák munkatársa volt, majd a 

Borsodi Bányász (heti lap), a Déli Hírlap és az Északmagyarország napilapok riportere lett. A függősínpálya a 

Kötélpálya Üzemegységet (a háttérben látszik) a Központi Szénosztályozóval. kötötte össze. A Kötélpálya 

Üzemegység fogadójára befutottak a lyukói és a herbolyai kötélpályák és innen már növelt kapacitású volt a 

függősínpálya. A pálya hídszerkezetei védték a BVK, a MÁV és a 26. közút létesítményeit. 
235

 Rónaföldi Zoltán gyűjteménye. A fénykép sajnos már a rendszer bontási tervéhez készült 2005 nyarán. A 

porszén-szalagon folyamatosan üzemelő szalagmérleg dolgozott, illetve a fűtőértéket a szerződésben meghatáro-

zott gyakoriságú, laboratóriumi mérések bizonylatozták. A szalaghíd tetején a Borsodi Vegyi Kombináthoz, a 

Szénosztályozóhoz vezettek gőz és melegvíz vezetékek. Kazincbarcika város távfűtésére külön távvezeték épült 

a 26. főút mentén a Borsodi Hőerőmű és a város között (~ 6 km) 
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A 26. út Berente felé. A háttérben 

a szénosztályozó és az erőmű
236

 

 

„…Lassan döcögött a hajnali 

munkásvonat Miskolcról Kazincbarci-

ka felé. Az egyik ablaknál két öreg bá-

nyász ült egymással szemben. Cigaret-

táztak, beszélgettek. Eleinte arról, hogy 

vajon tud-e a kormány minden új épü-

letről, amely szerte az országban most 

emelkedik a magasba? Hogy miképpen 

irányítják „odafönn" azt a töméntelen anyagot, gépet, rengeteg munkáskezet, A vonat már 

Kazincbarcika felé közeledett, így fordult a szó az itteni nagy építkezésre. 

 

 

Kötélpálya hajtógépe, 

1955. szeptember 1.
237

 

 

– Ott vannak azok a fene nagy 

vasak - mondta elgondolkozva az idő-

sebb. - Benn az erdőben, dombtetőkön, 

a fák között, Csak azt nem tudom, hogy 

az istenbe vitték oda fel azokat. Sokszor 

még a nyomát sem látja az ember, hogy 

merre húzkodták a gerendákat, de ott 

vannak. 

A most épülő drótkötélpálya tartóoszlopairól beszélgetett a két öreg.…  

A drótkötélpálya soktonnás tartóoszlopait, feszítőállomásait július elején kezdték a ki-

jelölt pontokra szállítani, Néhány nap múlva - még november 7 ünnepe előtt - mindhárom 

irányban befejezik a szállítást, egyes helyeken már betonozzák az alapokat, szerelik az oszlo-

pokat. December 31-re el kellett készülnie az edelényi vonalnak, s utána pár éven belül a töb-

binek is. 

A szállítást Fellegi Béla elvtárs vezeti. Amikor először megnézte, hová is kell a hatalmas osz-

lopokat elszállítani. bizony beleizzadt még a gondolatba is. Háromszor kell áthidalni a ka-

nyargó Sajót, mocsáron is át kell vinni az oszlopokat és sok helyen a Bükk ember nem-járta 

dombjai tetején kell lerakni azokat. Valamikor ilyen esetben szétszerelték a gyárból kikerült 

oszlopokat, az egyes darabokat öszvérhátra pakolták, aztán: gyí. Dehát ez lassú, ósdi mód-
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 MTI Fotó: Vadas Ernő. Tulajdonos: MTI Fotóarchívum. Azonosító: MTI-FOTO-1959764 
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szer, az épül6 erőmű pedig nemsokára már kitárja éhes torkát Edelény, Kondó, Herbolya sze-

ne felé. A mi időnkben nem ballaghat a munka öszvérléptekkel. 

 

 

Kötélpálya állomás
238

 

 

 

Autóval kell felvinni az oszlopokat a hegyek-

re - mégpedig a többségét összeszerelve au-

tóval kell átgázolni a mocsáron, völgyeken, 

erdőkön. 

Sokan hitetlenkedtek, aggá1yoskodtak. „Nem fog menni," - "Olyan meredek dombokra autó 

nem tud felkapaszkodni." 

De Várpalotán hasonló nehéz körülmények között már szereltek ilyen kötélpályát! Fellegi 

elvtársat elküldték hát Várpalotára, tanulmányútra. Nézze meg, hogyan csinálják ott, tanuljon 

az emberektől…”
239

 

 

A bányászat erőteljes átszervezése már az 1950-

es években éreztette a hatását.  Megkezdődött a termelés 

növelése, amit a már említett bányanyitásokon és a lét-

számnövelés mellett, az alapvető munkafolyamatok gé-

pesítésével és a tömegtermelő munkahelyek kialakításá-

val értek el.  A csoportos kamrafejtések és később a 

frontfejtések bizonyos munkahelyi koncentrációt tettek 

már lehetővé.  Erre igen nagy szükség is volt, hiszen 

min-

derre 

épült a 

„bor-

sodi kooperáció”! 

A bányák főszállító rendszereinek gépesítése 

megnövelte a kiszállítási kapacitást. Megje-

lentek és gyorsan elterjedtek a villamos fúró-

gépek, a csőszellőztetők, a szállítóvitlák.    

Borsodi bányamentők, 

próbariadó és újraélesztési 

gyakorlat
240
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 MTI Fotó: Vadas Ernő. Tulajdonos: MTI Fotóarchívum. Azonosító: MTI-FOTO-1959763 
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 Géczi Gyula – Nagy Gyula: Szemtanúk szavaival 
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 Borsodi Szénbányászati Tröszt Központi Bányamentő Állomásán az üzemegységek bányamentőiből szerve-

zett mentőosztagok – heti váltásban – állandó szolgálatot adtak. A másik képen a mesterséges lélegeztetést gya-
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A munkafolyamatok hatásfoka javult, és valamelyest mérséklődött a nehéz fizikai munka. Az 

időszak elején még egyeduralkodó kamrafejtések mellett kezdtek elterjedni a frontfejtések, 

először a vékonyabb, de később a középvastag és vastagtelepekben is.  Az első frontfejtési 

kísérletek már az 1940-es évek első felében megindultak (például Bánfalván), de részarányuk 

az 1950-es évek elejétől emelkedik észrevehetően, és mind gyorsabban.  A vastag telepekben 

az uralkodó kamrafejtések helyett a frontfejtéseket nehezebben sikerült bevezetni és általá-

nossá tenni. Igen sokan nem bíztak a sikerben, veszélyesnek tartották ezt a fejtésmódot. E 

felfogás azt eredményezte, hogy csak jóval később kerültek túlsúlyba a széles homlokú fejté-

sek, melyeket még kizárólag fával biztosítottak, homlokkal, párhuzamos ácsolatokkal és ke-

ményfa máglyákkal. Ebben sajnos sok igazság volt, mert a fejtések biztosítása e módon rend-

kívül sok kézi munkát igényelt és nem is volt biztonságos. Majd csak az egyedi acéltámos 

(süveggerendás), de igazából a hidraulikus önjáró, biztosító keretszerkezetek és fejtési paj-

zsok megjelenésével és bevezetésével lehetett ezeken alapvetően felülkerekedni. Mindez 

azonban már az 1960-as évekre tehető! 

Amíg a bányákban a fejtések biztosítása nem lett 

korszerű,
241

 hiába próbálkoztak a gépi jövesztéssel 

(különféle réselőgépek és szénkombájnok) a fejtés 

átbiztosításának ideje nem volt arányban a gyors 

jövesztéssel! 

 

Zártrendszerű, Dräger- 

bányamentő légzőkészülék
242

 

 

Az 1950-es években – szovjet mintára – 

különféle munkaverseny-mozgalmak indultak, 

mindenféle felajánlásokkal. Ezeket legtöbbször a bányászok jó szándéka vezette, de a politika 

aztán itt is felülírt mindent, hova tovább elvárás lett a „sztahanovista” mozgalom, a „termelj 

ma többet, mint tegnap” és számos egyéb más is. Sokszor ezeket az eredményeket csak 
                                                                                                                                                                                     

korolják a Pulmotor-típusú újraélesztő készülékkel. A bányamentőknek „riadókocsi „állt rendelkezésükre, hogy 

azonnal a veszélyeztetett üzem segítségére siethessenek. Élethű gyakorlótárójuk is volt Herbolyán. A műszaki 

vezetők közül mindenki, de a fizikai dolgozókból is nagyon sokan kiképzést kaptak bányamentésből és a bá-

nyamentő-készülékben való munkavégzésből, mentésből. A borsodi szénbányászat önálló „bányaorvosi” rend-

szert alkalmazott. Minden településen, bányánál bánya-üzemorvos dolgozott, akik a bányamentési orvosi felada-

tot is ellátták szükség esetén. A képek 1962. március 2-án készültek, Berentén. MTI Fotó: Birgés Árpád. Tulaj-

donos: MTVA Sajtó- és Fotóarchívum. Azonosító: MTI-FOTO-831034 
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 Az első igazi áttörést a nagy teherbírású, súrlódásos erőátvitelű acéltámok hozták, acél, kapcsolható süvegge-

rendákkal. Még ekkor is nagyon sok volt a kézzel végzett biztosítási munka. A korszerű, megbízható, nagynyo-

mású hidraulikával (150… 300 bar nyomáson dolgoznak) viszont ezek a dolgok egyszerűbbé váltak. Jöttek elő-

ször a „keretes”-önjáró (vonszolt) biztosítások, amelyeket aztán rövidesen követtek a magyar ötletből indult, zárt 

pajzsberendezések. 
242

 A bányamentő-légzőkészülék egy teljesen zárt rendszer, amely meghatározott ideig védi a dolgozót a káros 

külső gázoktól és benne a bányamentők mentési, illetve életveszély elhárítási munkát is végezhettek. A készülék 

viselését, üzembe helyezését, az abban végzett tevékenységeket szigorú szabályok rögzítették. Viselését csak 

állandó gyakorlással lehetett olyan szinten tartani, hogy a bányamentő ne kerüljön „pánikhelyzetbe”. Nem té-

vesztendő össze a bányászati-menekülő készülékekkel, amelyek korlátozott hatásúak (csak szénmonoxid ellen 

véd, egy másik típusa oxigént fejleszt…) és velük/bennük munkát végezni tilos! A kép 1962. március 2-án ké-

szült, Berentén. MTI Fotó: Birgés Árpád. Tulajdonos: MTVA Sajtó- és Fotóarchívum. Azonosító: MTI-FOTO-

831031 
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„kozmetikázás” útján lehetett elérni, azaz egy – két személyhez kötődött a teljesítmény, vi-

szont azokról, akik ennek a hátterét biztosítottak, sőt a munkák egy részét is végezték, szó 

sem esett! 

 

 

„ … Aki ismeri Loyt,
243

 aki már egyszer a szemébe nézett és érezte keze szorítását, az 

tudja, miért éppen ô fejlesztette ki a magyar bányászok között a sztahanovista mozgalmat. 

Győzelme Sztálin hetvenedik születésnapjához fűződik. Sztálin láng lelke vezette Loy brigád-

ját, és az őket váltó két másik brigádot az alberttelepi első nagy munkagyőzelmére. A három 

brigád az országban a legjobbak közé tartozik. Kilencven tagjukat életre-halálra szóló barát-

ság köti egymáshoz. Nincsenek köztük rekordhajhászó, egyénileg kitűnni akaró emberek. 

Egybeforrott kollektíva ez, mindegyik segít a többinek. Ők kilencvenen már öt éve harcolnak 

együtt, acélossá kovácsolt egységben minden csille szénért. 

De aztán bekövetkezett a visszaesés. A siker a fejükbe szállt. 1951 a kudarc éve volt. 

Alberttelep, amely az ország legjobb bányái közé verekedte fel magát, messze elmaradt telje-

sítményében a százszázaléktól. Loyra ismét álmatlan éjtszakák (sic!) virradtak. De most már 

nem virrasztott maga. Kilencven társa vele együtt törte a fejét, hogyan húzzák ki szeretett bá-

nyájukat a csávából, hogyan harcolják ki ismét az első helyet A Nagy Októberi Szocialista 

Forradalom tiszteletére még 1951-ben Loy és brigádja meghirdette a váltásonkénti ötszáz 

csillés mozgalmat! Elölről kellett kezdeniök a munkát, hisz régebben már ennél nagyobb telje-

sítményt is elértek. Mindhárom brigádot magával ragadta a munka láza, lelkesedése. Novem-

ber 6-án Tausek János brigádja egy váltás alatt 503 csille szenet fejtett. Három nappal ké-

sőbb Nagy József brigádja 517 csillét teljesített, 1952 tavaszán pedig a brigádok elérték a 886 

csillét. Megindult a harc a percekért. A harcban egyaránt részt vettek az emberek és a gépek. 

Minden perc három csille szenet jelent, és ha elvesztenék, a bérük látná kárát. Ezért pontosan 

megszabták minden munka idejét, még az étkezés idejét is. Ha aztán a gépek jól működnek, 

eszükbe se jut az evés. Az ötszáz csillés mozgalomból fokozatosan új mozgalom fejlődött ki: 

„Termelj ma többet, mint tegnap!" Kezdeményezésüket egybe, kapcsolták a ki nem hűlő csá-

kány jelszavával, ami azt jelenti, hogy váltásonként nyolc óra tiszta munkaidőt dolgoznak le, 

megvárják a tárnában a következő váltást és átadják nekik a műszak során szerzett tapaszta-

latokat. Ez a kezdeményezés Loy-mozgalom néven elterjedt az ország minden bányájában, sőt 

a többi iparágban is egyre több híve támadt. Loy százszámra kapta a leveleket Dorogról, Ta-
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 Loy Árpád (Kercsed, 1906–1987) Kossuth-díjas vájár, az Alberttelepi Szénbánya munkatársa, sztahanovista. 

Az 1940-es évek elejéig zsil-völgyi bányász. 12 évesen kezdett dolgozni palaválogatóként Vulkánban, a 

Felsőzsilvölgyi Kőszénbányában (Rotter-bánya), miután édesapja meghalt. Öt elemit végzett, rövid ideig laka-

tosinas volt. Hatan voltak testvérek, Loy Árpád volt a legidősebb. 1942-től az alberttelepi szénbányába került, 

miután családját kitelepítették Erdélyből. 1952-ben megkapta a Kossuth-díj ezüst fokozatát, az indoklás szerint 

„a széntermelési eredmények állandó fokozásával kapcsolatos mozgalom elindításáért, a mozgalom kiszélesíté-

sében szerzett érdemeiért, valamint termelési eredményeiért”. A díjátadón a kitüntetettek nevében – Szádeczky-

Kardoss Elemér és Tolnay Klári mellett – beszédet tartott. 1953-ban a Minisztertanácsi Érdemérem arany foko-

zatával, a Magyar Népköztársaság Érdemrendjével és a Szocialista Munka Hőse címmel díjazták, majd 1955-ben 

a Munka Érdeméremmel, 1977-ben a Szocialista Magyarországért Érdemrenddel ismerték el. 

Részt vett a sztahanovista mozgalomban. Nevéhez köthető – a Kossuth-díj indoklásában is hivatkozott – „Ter-

melj ma többet, mint tegnap!” mozgalom elindítása. 1948 és 1953 között a Szabad Nép című napilap munkaver-

sennyel kapcsolatos cikkeiben 51 alkalommal szerepelt, ezzel – Muszka Imre után – a második legtöbbször hi-

vatkozott sztahanovista volt. 
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tabányáról, üzemekből és bányákból és minden, kinek készségesen válaszolt, tanácsot adott, 

már amennyire győzte a sok levelezést… 

Loy elvtárs tovább harcol. Félreteszi a Pestről érkezett meghívásokat, mert érzi, hogy 

az ö helye most ott van a bányában, a tárnában. Visszautasítja azokat a kísérleteket, amelyék-

kel „ki akarják emelni", aktatáskát nyomni a hóna alá, iratokat a kezébe, mert keze megszokta 

a csákányt meg a fúrógépet, egybeforrott a brigáddal, amelyet semmiért a világon el nem 

hagyna, a bányával, amely elnyerte az élüzem címet. Képviselő, de tovább fejti a szenet, mel-

lét a Kossuth-díj díszíti, de ő egyszerű munkaruhában, gumicsizmában, égő karbidlámpással 

a kezébe napról napra leszáll a bányába. Csak a munkája lett több, mert képviseli az ország-

gyűlésen a járás ötvennégy községét és az emberek bizalommal fordulnak hozzá ügyes-bajos 

dolgaikban.  

– Éjtszaka gyakran fölébredek és hallgatom, zúg-e a fejtőtorony.
244

 Amikor aztán 

meghallom a duruzsolását, megnyugszom, és újból elalszom.  

Hiába, a mi életünk a bánya, – nélküle üres, lenne minden, – mondja és mintha most is 

azt figyelné, hallja-e kívülről az ismerős zúgást.  

Jól tudja, mekkora a bányászok felelőssége abban a harcban, amelyet valamennyi 

iparág vív a terv teljesítéséért. A diósgyőri Lenin-kohóművek és a Vasgyár, a csepeli Rákosi-

művek, a győri Vagongyár, a lőrinczi Hengermű – mind megérzik, ha egy csille szénnel elma-

radnak a terv mögött, de megérzi azt még az ötéves terv büszkesége, Sztálinváros és minden 

egyes dolgozó is. Minden terven felüli csille szén pedig közelebb hozza az országot a kazinc-

barcikai hőerőmű elindításához, a tiszalöki vízierőmű áramfejlesztőinek üzembehelyezéséhez, 

a Hortobágy termékennyé tételéhez, a sztálinvárosi kohó első olvasztásához.  

– Éjtszaka nem egyszer felkeltem az üzem vezetőit. Azt mondom nekik: nincs elég bá-

nyafa, kevés a csille, tegyetek már valamit.  

– Mi adogassuk a bányafát? Mi toljuk a csilléket? — válaszolják.  

– Nektek kellett volna gondoskodnotok róla, hogy legyen — mondom ilyenkor.  

Kemény ember Loy Árpád, 

kemény magához is, másokhoz is. De 

szavának mindig magja van. Amit 

megígér, megteszi. Minden szavára 

építhetsz. Ilyennek ismerik, ilyennek 

becsülik öt.  

 

A szénosztályozó, 1955.
245
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 Talán aknatoronyra gondolt az újságíró? A médiákban a szakmaiatlanságok és a szamárságok időtlenek, így 

van ez ma is!  
245

 Fortepan. UVATERV. Látható, hogy itt még a függősín- és függőkötélpályának (tervtárói és lyukói pályák) 

nyoma sincs! 
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Búcsút veszünk egymástól és én hosszan nézek utána, amint ruganyos, szilárd léptek-

kel megy fölfelé a meredek lejtőn az alberttelepi fejtőtoronyhoz, körülötte az új bányász-

lakótelep házainak ablakán megvillannak a lenyugvó nap sugarai.”
246

 

 

 

„1952 karácsonya előtt szomorú hír járta be az országot: december 16-án reggel bá-

nyaszerencsétlenség történt Szuhakállóban. 

A Szuhakálló I-es akna (Winter-bánya) VI-os ereszkéjébe betört a víz. Az éjszakai műszak 

vége felé, nem sokkal öt óra után az elővájáson dolgozók rályukasztottak egy öregműveletre, 

ami tele volt vízzel. A víz elárasztotta a mélyebben fekvő vágatokat, és elvágta a frontfejtésen 

dolgozók menekülésének útját. Huszonnyolc bányász közül kilencnek sikerült kijutnia a veszé-

lyeztetett munkahelyről, két bányász az erős sodrású vízben lelte halálát, tizenheten, köztük 

két fiatal leány nem tudott kimenekülni. Ők a bányában maradtak, egy olyan helyen húzták 

meg magukat, ahová nem ért el a víz. 

A tizenhét bányász megmentéséért hat napon át kemény küzdelem folyt lent, a bánya 

mélyén, és fent, a bányatelepen és környékén. Lent, 44 méterre a föld felszínétől, a külvilágtól 

elzárva tizenhét bányász küzdött, hol bizakodóan a kiszabadulásban, hol lemondva róla, re-

ményvesztetten. Fent a külszínen viszont emberek sokasága: bányászok és katonák, párt-, ál-

lami és szakszervezeti vezetők bányaműszaki és haditechnikai eszközökkel folytatták a küz-

delmet…”
247
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 Írta: CTIBOR STlTNICKÝ. Új Szó, 1953. december (6. évfolyam, 290-315.szám) Fordította: Tóth Tibor.  

https://library.hungaricana.hu/hu/view/UjSzo_1953_12/?query=Loy%20%C3%81rp%C3%A1d&pg=28&layout

=s 
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 A leírás a Barcikai Históriás 2001. évi 1. számban szereplő cikk alapján készült. A könyv végén a teljes cikk 

megtalálható. Jó néhány mérnök munkatársam, akik az eseménynél jelen voltak, a későbbiekben az ÁVH „köz-

reműködését” nagyon negatívan ítélték meg. Az ÁVH ottani működése kimerítette a műszakiak terrorizálásának 

a fogalmát (órákon át fél lábon állva kellett gondolkodniuk, a jó megoldáson, a fal felé fordulva kellett kitalálni a 

mentési munkákat, mindezt állandó fizikai bántalmazás, vagy a letartóztatási esélyével…). Az eseményről forga-

tott „Életjel” című film (Fábri Zoltán rendezésében) természetesen ezeket nem igazán mutatta be… Csak egy-két 

példa azokból az időkből: - MAORT-per. Magyar-Amerikai Olajipari Rt. elleni nyílt támadást az nyitotta, 

hogy1948. augusztus 12-én Princz Gyula ÁVO őrnagy és Torda Ferenc főhadnagy letartóztatták Dr. Papp Si-

mont, a MAORT nyugalmazott vezérigazgatóját, akadémikust, egyetemi tanárt. A következő napokban folyta-

tódtak a letartóztatások. Ábel Bódogot, a MAORT beszerzési osztályának nyugalmazott vezetőjét, Binder Béla 

bányamérnököt, a termelési osztály vezetőjét, Barnabás Kálmán főgeológust, Pőzel Istvánt, a vállalat ügyvédjét, 

Derék Lajosnét, Paul Ruedemann titkárnőjét is az Andrássy út 60-ba szállították. Szeptember 18-án letartóztatták 

Paul Ruedemann és Georg Bannantine amerikai állampolgárokat is. Temesváry Gábor, a MAORT jogi osztályá-

nak vezetője és Abzinger Gyula bányamérnök, Ábel Bódog utódja külföldre menekült, Pokker Ernő bányamér-

nök, a budafapusztai üzem vezetője pedig öngyilkos lett. Pőzel Istvánt internálták, Derék Lajosnét a kihallgatá-

sok után szabadon engedték. A két amerikai állampolgárt, beismerő vallomásaik aláírása után, 1948. október 1-

én az osztrák határra kísérték, és kiutasították az országból. Ők Bécsben, az amerikai nagykövetségen nyilváno-

san visszavonták kényszer alatt tett vallomásaikat. Az országos és helyi sajtó 1948 szeptemberétől hangzatos 

fordulatoktól bővelkedő cikkekben foglalkozott a MAORT vezetői elleni vádakkal. 1948 szeptemberében propa-

gandakiadvány látott napvilágot a „Magyar Belügyminisztérium közlése a MAORT-szabotázs ügyéről”, amely 

röviden „Szürke Könyv” néven ismertette meg az érdeklődő közönséggel az ügy részleteit. - Rajk-per. 1949. 

május 30-án a kommunisták közti népszerűségére féltékeny Rákosi Mátyás és köre nyomására, Rajkot koholt 

vádak alapján (kémkedés az imperialistáknak, korábbi együttműködés a Horthy-korszak titkosrendőrségével) 

letartóztatták. A per valódi oka Rákosi vetélytárstól való félelme, illetve a korábbi magyarországi kommunisták 

és moszkoviták (Rákos–Gerő–Farkas) közti konfliktus kiéleződése volt. Farkas Mihály és Péter Gábor ugyan-

csak erős ellenérzésekkel viseltettek Rajkkal szemben. Rákosi az áldozat kiválasztásakor eleinte a mezőgazda-

https://library.hungaricana.hu/hu/view/UjSzo_1953_12/?query=Loy%20%C3%81rp%C3%A1d&pg=28&layout=s
https://library.hungaricana.hu/hu/view/UjSzo_1953_12/?query=Loy%20%C3%81rp%C3%A1d&pg=28&layout=s
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A szénosztályozó, 1955.
248

 

 

 

Néhány fénykép a szénosztályozó be-

járati csarnokának oszlopairól.
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Az időnként irreálisan túlfeszített termelési elvárások miatt 

sokszor kockázatosabb termelési helyeket is alkalmazni kellett, 

sok a bányabaleset és nem ritkán katasztrófa is történt. Erre 

csak egy példa, amely közismert, a szuhakállói vízbetörés 

eseménye. 

 

 

                                                                                                                                                                                     

ságban külön utas Nagy Imre, illetve a népszerű Rajk között ingadozott, ám mivel Nagynak jó kapcsolatai voltak 

a moszkvai pártvezetésben, ezért az ő áldozatát nehezebb lett volna megindokolni. 

- Sahti-per. Ne feledjük ekkoriban volt a pécsi Sahti-per, amely egy magyarországi koncepciós per volt 1950-

ben. Bányamérnököket ítéltek el bányarobbanást okozó szabotázs hamis vádjával. A pert az 1928-as szovjetuni-

óbeli Sahtiban 11 halálos ítélettel végződő koncepciós bányászper mintájára kreálták a Baranya-megyei ÁVH 

emberei Komlós János (Később Mikroszkóp Színpad és televízió!) megyei parancsnok vezetésével. A koncepci-

ós pert - az 50-es években példátlan módon - hamarosan balfogásnak minősítették a pártvezetésben, ugyanis a 

perbe fogott 3 bányamérnök szaktudására nagy szükség volt a mecseki bányák tervteljesítéséhez. Az elítélt szak-

embereket rehabilitálták és visszahelyezték munkájukba. 

Itt nincs vége az akkoriaknak! Teljes gőzzel működnek az internáló-táborok, ahová, akár bírósági ítélet nélkül 

évekre bezárhattak akárkit. Tömve a börtönök emberekkel… 
248

 Géczi Gyula-Nagy Gyula: A szemtanúk szavaival. (Kazincbarcika 1950 - 1955) 
249

 id. Viszoczky Sándor (†) fényképei. A fényképek az épületek szétrombolása előtt készültek. Az oszlopokat 

díszítő motívumokról nem lehetett megállapítani az alkotót (egyes vélemények szerint Reich Károly grafikus-

művész?) és azt sem, hogy ez az egész élvez-e valamilyen művészi védettséget. Az új tulajdonos szétrombolta az 

egészet! Az épületet egyébként Ázbej Sándor Ybl-díjas építész tervezte. Az épületet 2018 tavaszán bontották le. 

Lebontása előtt 4-5 évig paintball pálya részeként üzemelt az épület, melynek nyomait felfedezhetjük a festmé-

nyeken is. A teljes anyag videón: http://barcikaihistorias.hu/a-szenosztalyozo-volt-foepuleti-elocsarnoka/ 

http://barcikaihistorias.hu/a-szenosztalyozo-volt-foepuleti-elocsarnoka/
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A szénosztályozó legvége… 

 

Egyértelmű viszont, hogy az itteni szénbányászatot 

– tekintettel a kirótt feladatokra – csak magasan 

gépesített módon, megfelelő, szakképzett lét-

számmal és kiszolgálással, az ehhez tartozó szociá-

lis munkahelyi és családi háttérrel lehetett megva-

lósítani.  

Ami ott és akkor a szénbányászatban elkezdődött az egészen a hazai mélyműveléses bányá-

szat megszüntetéséig tartott, azaz folyamatos fejlesztés, a nehéz fizikai munka gépesítése, a 

bányabiztonság növelése és nem utolsó sorban a gazdaságos termelékenység európai mércéi-

hez való zárkózás volt. Mindez aztán itt azt jelentette, hogy a kezdeti extenzív (létszámos) 

fejlesztéseket az 1970-es évektől az intenzív gépesítés váltotta fel, a bányák számának fokoza-

tos csökkentésével és a nagyüzemi bányászat megteremtésével.  

Addig azonban sok minden egyéb is történt…   

A gondok érzékeltetésére néhány sze-

melvény. 

 

1956. szeptember, bányásznapi 

ünnepség, a még mindig épülő 

szénosztályozón
250

 

 

 

„… Az ipari termelés 1953-ban 

11,8 százalékkal haladta meg az 1952. 

évit. Az ipar több fogyasztási cikket (termelt, mint amennyit a terv számára eredetileg előírt.  

A gyáripar azonban egyes fontos mezőgazdasági termelési eszközökben, valamint fogyasztási 

cikkekben nem teljesítette az 1953. évi tervét; például nitrogén-műtrágyában, csizmában, 

munkaruhában lemaradás volt. Szénbányászatunk 1953-ban 200.000 tonna szénnel maradt 

adósa népgazdaságunknak… 

1954-ben szénből 6,4 százalékkal, villamosenergiából 10,7 százalékkal, hengerelt 

acélból 5,9 százalékkal többet fogunk termelni, mint 1953-ban… 

A terv előirányozza a nehézipari termelés, megszilárdítását és további lépéseket tesz 

az alapanyagipar elmaradottságának felszámolására. A terv előírja, hogy a szénbányákban 

fokozni kell a karbantartást és az üzembiztonságot. A bányászok lakásviszonyainak megjaví-

                                                           
250

 id. Viszoczky Sándor (†) fényképe  (A fénykép az osztályozó udvarán készült. A háttérben levő épület hosszú 

ideig munkásszálló, étterem-konyha, de a kezdeti időszakban a műszaki irodákat és a laboratóriumot is magába 

foglalta.) Balról a negyedik férfiben – kihajtott gallérú ingben– talán Gyöngyösi Bélát ismerem fel, aki az osztá-

lyozó gépészeti főmérnöke volt akkor. A forradalom után, mivel a Borsodi Szénbányák munkástanácsának elnö-

kévé választották, Béla bácsinak súlyos problémái lesznek majd és büntetést is kap.  Az 1970-80-as években a 

Tervezési Osztály létesítményi főmérnöke volt. 
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tása érdekében nagyarányú lakásépítkezéseket kell a bányavidékeken megvalósítani. Lényege-

sen csökkenteni kell a bányákban a túlórázást. A szénbányászatnak ez évben mintegy másfél-

millió tonnával több szenet) kell termelnie, mint 1953-ban. Ez az emelkedés kisebb, mint az 

előbbi éveké. Egész népgazdaságunk szempontjából alapvető kérdés azonban, hogy a szénbá-

nyászat tervét hónapról hónapra pontosan teljesítse.  

Az elmúlt hónapokban a villamosáramszolgáltatás zavarai sok kárt okoztak és még most sem 

szűntek meg teljesen. Ezért a kormány különös gondot fordít a lakosság és a népgazdaság 

villamosenergiával való ellátásának megjavítására. Ennek érdekében a terv előírja, hogy 

rendszeresebbé kell tenni az elektromos erőművek berendezéseinek karbantartását, meg kell 

gyorsítani a turbinák és kazánok javítását. A nagy energiafogyasztással kapcsolatos termelési 

folyamatokat még nagyobb mértékben az éjszakai órákra kell áthelyezni. A 

villamosenergiaszolgáltatás megjavításának elsőrendű feltétele a szénbányászat tervének tel-

jesítése és túlteljesítése, a villamoserőművek szénnel való megfelelő ellátása. A kormány szi-

gorú rendszabályokat készít elő a villamosenergiával való fokozott takarékosság biztosításá-

ra, az üzemek energiafogyasztásának csökkentésére…”
251

 

„… Az 1954. évi jóváhagyott népgazdasági terv az általános gépipar számára 178 

műszaki gazdasági mutatót ír elő. Mind a 178 mutató kizárólag az öntödékre vonatkozik. A 

terv tehát ebben az ágazatban indokolatlanul széleskörű és a terv termelési célkitűzéseinek 

megalapozásához nem szükséges mutatókat ír elő. Ellenben nem ír elő a gépipar legdöntőbb 

területein, a gépgyártásban, a járműiparban, a mezőgazdasági gépiparban, a tömegcikkipar-

ban, vagy éppen a szén gazdaságos felhasználása területén semmiféle műszaki mutatót… 

Az 1954. évi széntermelési tervet az Országos Tervhivatal globálisan mint szenet ter-

vezte meg és adta ki a minisztériumoknak. Februárban az energiagazdálkodás bevezetésével 

együtt az Országos Tervhivatal a nehézipari minisztérium segítségével kidolgozta a 

szemnagyságszerinti felhasználást a szükségleteknek megfelelően. Azonban százszázalékos 

tervteljesítés mellett is komoly hiány mutatkozik főleg darabos szénben. Ezért döntő, hogy a 

hátralévő időszakban a szénfelhasználásban komoly megtakarításokat érjünk el. Ipari üzeme-

ink dolgozóinak, műszaki vezetőinek feladata legyen, hogy a szénmegtakarítás gyakorlati le-

hetőségét kidolgozzák…”
252

 

 

„… Maguk a minisztériumok számos esetben ahelyett, hogy harcolnának a selejtter-

melés ellen, szemet hunynak felette. Így például a nehézipari minisztérium sem akadályozta 

meg, hogy a szénbányászat a szénnek a megtűrtnél nagyobb mennyiségű meddőtartalmát is 

hozzászámolja a tervteljesítéshez, amit egyes helyeken tetéztek azzal, hogy a kiválogatott kö-

vet is termelési értékként mutatták ki…”
253

 

 

                                                           
251

 Az országgyűlés 4. ülése 1954. évi január hó 22-én, pénteken.  Szalai Béla az Országos Tervhivatal elnöke.  

Az 1954. évi népgazdasági terv ismertetése. 
252

 Az országgyűlés 7. ülése 1954. évi június hó 16-án, szerdán. Herczeg Ferenc hozzászólása az 1954. évi nép-

gazdasági tervhez. 
253

 Az országgyűlés 7. ülése 1954. évi június hó 16-án, szerdán. Házi Árpád hozzászólása az 1954. évi népgazda-

sági tervhez. 
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„… Az 1953. évi terv a minisztérium egyes területein is aránytalan, irreális feladato-

kat írt elő, különösen a szénbányászat és a villamos energiaipar vonalán. A Központi Vezető-

ség határozatai alapján, az arányok helyreállítása, az irreális feladatok módosítása után a 

nehézipari vállalatok 102,5 százalékra teljesítették termelési tervüket. 

 

A kötélpályáink
254

 

                                                           
254

 Ez a három pálya a központi osztályozóhoz szállította a szenet. Részlet a komplett átnézeti térképről. Ettől 

természetesen több kötélpályánk volt! Putnok szénosztályozó-Putnok bánya; Ormosbánya-vasútiosztályozó; 

Egercsehi-Mónosbél… 

Edelényi pálya 

Tervtárói pálya 

Berente – Harica - Kondó –Lyukó pálya 
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A minisztériumra az új szakasz gazdaságpolitikájának megvalósítása során jelentős feladatok 

hárulnak. Az 1954. évi terv előírásai közül is legfontosabbak az ipar, a lakosság, a vasút 

jobbminőségű és a tervben biztosított mennyiségű szénnel való ellátása, az áramellátási zava-

rok kiküszöbölése után az ország villamos energiaszükségletének zavartalan kielégítése, a 

mezőgazdaság szocialista átszervezésének alátámasztására, a falu és város kapcsolatainak 

megszilárdítására megfelelő mennyiségű és minőségű műtrágya biztosítása.  

Mindezeknek az alapvető célkitűzéseknek megvalósítása érdekében a minisztérium 1954. évi 

termelési terve 10 százalékos fejlődést irányoz elő az 1953. évi termelési volumenhez viszo-

nyítva. A Központi Vezetőség határozatának megfelelően a tárca 1954. évi költségvetése min-

tegy egymilliárd forinttal kevesebb beruházást irányoz elő a fokozott termelési feladatok meg-

valósításához, mint az előző évben.  

Az előbbi időszakokban elért eredmények megszilárdítására a munkáslétszám viszonylag na-

gyobb mértékben emelkedik, s ennek következtében a termelékenység színvonalának fejlődése 

alacsonyabb az előző évi átlagnál. A létszámemelkedés elsősorban a szénbányászatban je-

lentkezik és ezért szükséges, hogy az előző évek rohammunkája következtében elhanyagolt 

előkészítési, fenntartási, karbantartási és egyéb munkákat eredményesebben valósíthassuk 

meg.  

Nagyobb létszámemelkedés van a villámot energiaiparban, hogy az erőművek karbantartásá-

nak fokozottabb elvégzésével az 1954. évben zökkenőmentesen biztosítani tudjuk az egész ipar 

népgazdasági tervben meghatározóit kielégítését villamos energiával és egyben biztosítsuk 

meginduló új nagy erőműveink betanuló létszámát is.  

Az 1954. év folyamán összesen közel 10 000 fővel több munkást foglalkoztatnak minisztériumi 

iparágaink, mint az előző évben. A terv lehetővé tette, hogy a szénbányászat az 1953. év végé-

ig toborzott létszámát megtarthassa, s ezzel a többletlétszámmal a bányák rendbehozását, az 

elmaradt elővájási munkákat elvégezhesse. Ugyanakkor biztosítja az új toborzott dolgozók 

nevelését, betanítását, hogy a további évek növekvő széntermeléséhez törzsbányászokat nevel-

hessünk.  

Az 1954. évi terv a tárca legfontosabb iparágainál a következő fejlesztési feladatokat írja elő. 

A szénbányászat 1954. év folyamán 22,65 millió tonna szenet ad a népgazdaságnak. Ez 6,3 

százalékos fejlődést jelent az előző évben kitermelt szénmennyiséghez viszonyítva. Az 

összszéntermelésen belül a feketeszéntermelés 24 százalékkal emelkedik 1953-hoz viszonyítva. 

Így azokat az erőfeszítéseket, amelyeket ötéves tervünk első négy évében Komlón tettünk, ma 

már nagy mértékben tudjuk realizálni és megteremtettük hazai kohókoksz-gyártásunk fekete-

szénbázisát.  

Szénbányászatunk termelési módszerei sokat fejlődtek, azonban még távol vagyunk a szocia-

lista bányászat korszerű módszereinek megvalósításától. Nem megfelelő a munkaszervezés, 

nem folyik eléggé a szakmai tervekben rögzített fejlődésnek megfelelően a bányák művelése. 

Ezek következménye, hogy nem kielégítő a teljesítmény és igen lassan emelkedik a termelé-

kenység.  

Az első negyedévben szénbányászatunk tervezett létszámát túllépte és a munkaerőt nem arra 

használta fel teljes mértékben, amire népgazdasági tervünk előirányozta, s egészségtelenül, 
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megnövekedett az improduktív munkások arányszáma. Az év első hónapjában bekövetkezett 

termelékenységromlás ennek volt az eredménye, amely nagymértékben a bányák vezetőinek 

liberalizmusából származott. A termelékenység csökkenése, a munkák nem megfelelő szerve-

zése, a bérlazítási törekvés így maga után vonta az önköltség emelkedését is. Ezeknek a súlyos 

hibáknak a kijavítása csak a kongresszusi munkaversenyben indult meg s ma már a termelé-

kenység, habár még mindig lassan, de állandóan és fokozatosan emelkedik… 

A minisztérium igazgatósága a túlcentralizálás következtében nemcsak tröszti, hanem ro-

hammunkák esetén vállalati, üzemi teendőket látott el és így átvette a vállalatok vezetőinek 

felelősségét. A trösztök, vállalatok szervezésében olyan nagy vezetőapparátust építettünk ki, 

hogy műszaki vezetőinket, bányamérnökeinket elvontuk a közvetlen üzemvezetéstől. A trösztök, 

vállalatok vezetésébe bevont műszaki szakemberek sok új munkamódszert és műszaki intézke-

dést dolgoztak ki. amelyek végrehajtása előrevitte volna szénbányászatunk korszerű módsze-

rekkel való fejlődését. Az új módszerek, tervek kidolgozói, az üzemmérnökök, mivel az üzem 

életéből kiszakadtak, tervüket nem tudták megvalósítani. Pártunk kongresszusa határozatai-

nak végrehajtása érdekében most a vezetést közelebb viszszük az üzemekhez. A vállalatok ki-

kapcsolásával, illetve megszüntetésével a műszaki vezetők közvetlenül irányítják a bányaüze-

mek munkáját, és ezzel el fogjuk érni az egyszemélyi vezetés megerősödését, a termelékenység 

állandó növekedését, az önköltség csökkenését. 

Az előző évek (szénbányászati beruházásai alapján a gépesítés bizonyos területen már ért el 

eredményeket. Így például a munkahelyi szállítás 50,5 százaléka gépesítve van, de a gépi jö-

vesztés aránya még mindig alacsony; ugyanez a helyzet a gépi rakodásnál is. Ezen túlmenően 

a meglevő jövesztőgépek. rakodógépek kihasználása igen alacsony fokon áll.  

A széntermelés további emelése, a termelékenység fokozása, a gépesítés továbbfejlesztése ér-

dekében a költségvetés mintegy 850 millió forint beruházási keretet biztosít a szénbányászat 

részére. Szénbányászatunk fejlődése a szocialista iparosítás ütemének túlfeszítése mellett az 

iparhoz képest elmaradt, és így aránytalanságok keletkeztek az egész ipar fejlődésén belül is. 

Míg 1938-hoz viszonyítva villamos energiatermelésünk fejlődése 1954-re 364 százalékos, ko-

hó- és gépiparunk fejlődése 344 százalékos, építőanyagiparunké 347 százalékos, 

vegyiiparunké 400 százalékos, addig szénbányászatunk fejlődése 1938 -hoz viszonyítva csak 

243 százalékot ért el, tehát elmaradt a fő szénfelhasználó iparágak fejlődése mögött.  

Az új szakasz gazdaságpolitikájának megfelelően szénbányászatunk fejlesztésének üteme is 

lelassult, hogy azonban elmaradásunkat behozzuk, az egyenletes, ütemes, rohammunka- és 

túlóramentes széntermelést biztosítani tudjuk, bányaüzemeink rekonstruálását és az új üzemek 

létesítését lassúbb ütemben ugyan, de tovább kell folytatnunk.  

A szénbányászat fejlődésének további elengedhetetlen felétele (sic) a munkafegyelem megszi-

lárdítása, a munkaerőhullámzás megszüntetése. A munkaerővándorlás kiküszöbölése érdeké-

ben a költségvetés jelentős beruházási keretet biztosít lakások és legényszállók építésére. A 

tervévben használatba adandó lakások zömét a szénbányászat kapj, így pl. Komlón 1022, 

Várpalotán 166 lakást. Kazincbarcikán 618 lakás készül el, amelyeket bányászaink, az új 

erőmű és a vegyimű dolgozói kapnak. 
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A költségvetés előirányozza a bányászok szakmai színvonalának emelését is. A bányásztechni-

kumokban és vájáriskolákban új módszerekkel gyakorlati oktatás folyik. A szénbányászat jö-

vendő szakképzett fiataljai már az iskolai oktatásban elsajátítják a gépek kezelését és állandó 

törzsgárdáját alkotják majd a bányászatnak. Ez évben mintegy 1300 vájártanuló végzi el ta-

nulmányait és kezdi meg munkáját az üzemeknél, fiatalos munkalendületet visz be a szénbá-

nyászatba.  

Villamos energiatermelésünk 8,5 százalékkal emelkedik az előző évihez viszonyítva. A folyó 

tervévben az ipar előtt álló feladatok megvalósítása érdekében a költségvetés több mint fél-

milliárd forintot irányoz elő az energiatermelés és ellátás fejlesztésére. Ezzel is biztosítani 

kívánjuk, hogy a népgazdaság fejlődésének megfelelően kellő mennyiségű villamos energiát 

bocsáthassunk az ipar és lakosság szükségleteinek kielégítésére. Az elmúlt téli időszak alatt a 

villamos energiaipar és az ipar egyéb területei fejlesztésének összehangolatlansága, a 

helyetelen (sic) villamos energiagazdálkodás súlyos áramkorlátozásokat tett szükségessé, 

amely károkat okozott népgazdaságunk egészében.  

1954. évi intézkedéseink közül kiemelkedik a tervszerű energiagazdálkodás bevezetése és 

megvalósítása. Az eddigi szervezetlen energiaellátásról a tervszerű energiagazdálkodásra 

való áttérés az év elején fennállott zavarokat majdnem teljes mértékben kiküszöbölte. A 

villamosenergiaipar előtt most az a feladat áll, hogy az év folyamán és a következő években is 

biztosítsa a zavartalan energiaellátást. A villamos energiaipar ennek a feladatnak meg is fog 

felelni, s az elkövetkezendő években lassúbb ütemben, de fokozatosan be kell, hogy hozza azt a 

lemaradást, amely a felhasználó ipar fejlesztésével szemben első ötéves tervünkben jelentke-

zett, s biztosítania kell a fogyasztás és a termelés közötti összhangot.  

A tervszerű energiagazdálkodás bevezetésében nagy segítséget jelentett a fogyasztó iparágak, 

iparvállalatok dolgozóinak és vezetőinek hozzájárulása is, akik az üzemmenet átszervezésével, 

a gyártástechnológia módszereinek megváltoztatásával csökkentették és egyenletesebbé tették 

villamos energiafelhasználásukat, sőt helyi erőforrások létesítésével is hozzájárultak a nehé-

zségek leküzdéséhez. Iparvállalatainknak az új szakasz gazdaságpolitikájának megfelelően a 

továbbiakban is központi feladatuk az anyagtakarékosság mellett az energiával való takaré-

kosság… 

A vegyipar területén a fejlődés évről évre fokozódik. A mezőgazdaság fejlesztése érdekében 

nitrogénműtrágya-termelésünket – az időközi tervmódosítás figyelembevételével – 13,5 száza-

lékkal, foszforműtrágya-termelésünket pedig 9,9 százalékkal emeljük az előző évi teljesítéssel 

szemben. Ezzel is hozzá kívánunk járulni a falu és város kapcsolatainak megerősítéséhez, a 

dolgozó parasztság támogatásához… 

A Központi Vezetőség határozatának megfelelően csökkentett beruházási keretből is jelentős 

ipari fejlesztést hajtunk végre az 1954. év folyamán. A második félévben már villamos energi-

át szolgáltat a Borsodi Hőerőmű, megvalósul a Komlói Erőmű bővítése, erőteljes ütemben 

folyik a Sajómenti Vegyiművek beruházása, bővül a Péti Műtrágyagyár is. Az ez évi beruhá-

zások eredményeként a komlói szénbányászatot olyan mértékben fejlesztjük, hogy 

feketeszéntermelésének az előbbiekben már említett ez évi 24 százalékos emelkedése mellett 

biztosítsuk a fejlődés további olyan ütemét, amellyel a második ötéves tervben megkétszerez-
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zük a komlói bányászat mai, már felfejlődött termelését és így biztosítani tudjuk a Sztálin 

Vasmű kokszolójának szénellátását… 

Jelentős mértékben növekszik a munkásjóléti beruházások előirányzata az előző évhez viszo-

nyítva…  

Bányászdolgozóink kulturális és szociális ellátását soha nem látott mértékben emeljük. Petőfi-

bánya dolgozóinak már át is adtuk az új, modern kultúrházat.  

Mint már említettem, több ezer új lakást építünk, elsősorban a szénbányászat részére és gon-

doskodunk a bányászok munkásszállókban való elhelyezéséről is… 

A kongresszus tiszteletére kibontakozott munkaverseny eredményei közül ki kell emelnem a 

tatabányai tröszt teljesítményét. Tatabanya hős bányászai méltán nyerték el a Központi Veze-

tőség zászlaját. Kiváló teljesítményükért a pártkongresszus elnöksége dicsérő oklevéllel tün-

tette ki a Petőfibánya Vállalatot, a Hajdúsági Gyógyszergyárat, az almásfüzitői Olajfinomító 

Vállalatot, s a Salgótarjáni Erőművet. A szénbányászati trösztök közül a kitüntetettek mögött 

zárkóztak fel kiváló eredményeikkel az ózdi bányászok is…”
255

 

 

Sajószentpéter, 1951. július 20.  

Munkaerőtartalék Hivatal. Sajószentpéter,
256

  

védősisakos sajószentpéteri bányásztanulók. 

 

„… Az egész ország elismerését vívták ki 

azok a munkások és műszaki dolgozók, akik ha-

táridő előtt fejezték be a Lenin Kohászati Művek 

700 köbméteres nagykohójának építését; 

üzembehelyezték a Ganz Árammérőgyárat Gödöllőn, az Orvosi Műszergyárat Debrecenben, a 

Váltó- és Kitérőgyárat Gyöngyösön, az Aprítógyárat Jászberényben, a Cement- és Mészművet 

Hejőcsabán. Kazincbarcikán már áramot adnak az új erőmű első gépegységei. Az inotai No-

vember 7. erőmű pedig már évek óta látja el villamosenergiával a környező iparvállalatokat 

és lakótelepeket. Elkészült a tiszalöki duzzasztómű, amely a tiszántúli területek öntözését teszi 

lehetővé. Komlón nagykiterjedésű bányászváros épült. Dolgozóink jobb ellátását biztosítják 

olyan új létesítmények, mint a Szegedi Textilkombinát, a Kaposvári Fonoda, a Zalaegerszegi 
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 Az országgyűlés 8. ülése 1954. évi június 17-én, csütörtökön. Czottner Sándor hozzászólása az 1954. évi 

népgazdasági tervhez. (Czottner Sándor 1945. január 13-án részt vett az MKP csepeli szervezetének megalapítá-

sában. A csepeli acélmű 1948-as államosítását követően az üzemi bizottság képviselőjeként működött, később 

igazgató-helyettessé nevezték ki. 1948–1949-ben a Kohóipari Központ vezérigazgatója volt. 1949-ben az Ipar-

ügyi Minisztériumba került miniszteri tanácsosi beosztásban, majd a tárca kettéválasztása után 1949. június 17-

től 1950. december 16-áig a Nehézipari Minisztérium politikai államtitkára lett. Közben a Vörös Akadémia Ko-

hómérnöki Karát látogatta. 1950. május 31-től az MDP Központi Vezetőségének a póttagja, 1951. március 1. és 

1956. október 30. között pedig rendes tagja volt. 1950. december 16-tól 1953. július 4-ig bánya- és energiaügyi 

miniszter, 1953. július 4-től 1954. október 9-ig a nehézipari miniszter első helyettese, 1954. október 9-től 1956. 

július 30-ig szénbányászati miniszter, 1956. július 30-tól október 31-ig ismét bánya- és energiaügyi miniszter 

volt. 1953 és 1967 között országgyűlési képviselő is volt. 1957. március 1-jétől május 9-ig mint a Nehézipari 

Minisztérium megbízott vezetője, 1957. május 9-től 1963. március 20-ig – nyugalomba vonulásáig – pedig ne-

hézipari miniszterként működött.) 
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 Előtérben Szendrei József vájároktató, Kletner János, Soós Sándor, Polyik Ferenc vájáripari tanulók. Készí-

tette: Vadas Ernő. Tulajdonos: MTI Fotóarchívum. Azonosító: MTI-FOTO-1960016 
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Ruhagyár, Sztálinvárosi Kenyérgyár, Kecskeméti Hűtőüzem és sok más közszükségleti cikket 

termelő gyár. öt év alatt 75 új nagy- és középüzem növelte meg ipari termelésünket. Nincs ma 

hazánkban egyetlen falu vagy v/áros, amely ne részesült volna első ötéves tervünk eredménye-

iből… 

Dolgozó népünk életszínvonalának emelkedését tükrözik kulturális és szociális téren elért 

eredményeink. – Miskolcon, Veszprémben, Budapesten új egyetem épült… 

Az ipar 1954. évi termelési tervét 1,4 százalékkal túlteljesítette ugyan, azonban, ahogy arra a 

Magyar Dolgozók Pártja Központi Vezetősége rámutat, az ipari termelés „az egyes területe-

ken elért eredmények ellenére is, alapjában véve egyhelyben topog, a munka termelékenysége 

a legtöbb iparágban csökkent és a termékek önköltsége növekedett, a munkafegyelem megla-

zult, a mezőgazdaság árutermelése kedvezőtlenül alakult.” „Mindez kihatott a nemzeti jöve-

delem alakulására is, amely 1953-hoz képest csökkent.”… 

A hiányosságok legjobban kiütköztek a Szénbányászati, Kohó- és Gépipari, Építőipari Minisz-

tériumnál és az állami gazdaságoknál.  

A szénbányászat termelése 1953-hoz viszonyítva 3,4 százalékkal emelkedett, ennek ellenére a 

szénbányászat 1954. évi termelési tervéi nem teljesítette. A szén önköltsége 1953-hoz mérten 

emelkedett. Nem fokozták a szénbányászatban a gépek 

kihasználását, nem biztosították kellőképpen az új mun-

kamódszerek, mint például a millszekundos robbantási 

eljárás széles körben való bevezetését, a termelési fegye-

lem megerősítését…”
257

 

 

Felsőnyárád, 1952. december 15.  

Hajdu Imre és társai, a felsőnyárádi szénbánya  

dolgozói az eredményhirdető táblán nézik a  

dolgozók tervteljesítését. 
258

 

 

„… A szénbányászati minisztérium 1955. évi 

költségvetése visszatükrözi mindazokat a feladatokat – a tárca területén tervfeladatként –, 

amelyeket a Központi Vezetőség ez év márciusi határozatában a szocialista ipar fejlesztése 

szempontjából meghatározott, különös tekintettel a nehézipar fejlesztésére és a második öt-

éves terv előkészítésére. Ezek a feladatok a szénbányászattól komoly eredményjavulást kíván-

nak meg.  

A minisztériumi ipar 1954. éves költségvetési tervét nem teljesítette. Változatlan áras érték-

tervét 99,4 százalékra, ezen belül a szénbányászat 100,3 százalékra, a brikettgyártás 81,5 

százalékra, s a bányagépgyártás 99,8 százalékra teljesítette.  

A szénbányászat mintegy 600 000 tonna szénnel maradt adósa a népgazdaságnak. Ezen adós-

sághoz nagymértékben közrejátszott az 1954. év nyarán bekövetkezett nagymértékű munka-
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 Az országgyűlés 16. ülése 1955. évi április 19-én, kedden. Olt Károly pénzügyminiszter, az 1955. évi költ-

ségvetés, a költségvetésről, valamint az 1954. évi költségvetés végrehajtásáról szóló jelentés törvényjavaslatának 

előterjesztése. 
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erőhiány, a mezőgazdaságba való átszivárgás következtében. Ennek ellenére a szénbányászat 

több mint 700 000 tonnával termelt többet, mint az 1953. évben. A 700 000 tonna többterme-

lés különösen a jóminőségű szeneket termelő Pécsi és Tatabányai Szénbányászati Tröszt 

eredményes munkájában jelentkezett és ennek köszönhető, hogy a népgazdaság az 1954. ne-

gyedik negyedében – és most már 1955 első negyedéről is elmondhatjuk – a szénellátás tekin-

tetében sokkal rendezettebb volt. mint 1954 első negyedévében. Az ipar és a lakosság szénnel 

való ellátását a szénbányászat szervezettebben tudta megoldani, mint az elmúlt években.  

Az 1955. évi terv igen komoly feladatokat ró a szénbányászati minisztériumra, annak trösztje-

ire, üzemeire, a párt és a kormány célkitűzéseinek megfelelően. A szénbányászat az 1955. év 

folyamán 23 millió 50 ezer tonna nyersszenet ad a népgazdaságnak, mintegy 4,8 százalékkal 

többet az előző évben kitermelt szénmennyiségnél. Az összes széntermelésen belül a fekete 

szén termelése 7,9 százalékkal, a lignité 9,5 százalékkal emelkedik. A brikett-termelő ipar az 

1954. évi 488 200 tonnával szemben 583 000 tonna jóminőségű brikettel járul hozzá a köz-

szükségletek kielégítéséhez, tehát megközelítően 20 százalékkal emeli termelését.  

A bányagépgyártás legfontosabb termékei közül 122 darab bányamozdonnyal, 17 darab ak-

naszállító géppel, 253 darab kaparószalaggal. 38 darab gumiszalaggal járul hozzá szénter-

melési tervünk műszaki feltételeinek biztosításához és a fejlet-

tebb bányaműszaki technológia kialakításához.  

 

Felsőnyárád, 1952. december 15.  

Svirján Samu ifjú sztahanovista, a  

felsőnyárádi szénbánya dolgozója  

munka közben rövid pihenőt tart.
259

 

 

 

 

 

Miskolc, 1952. február 18.  

Bányaipari Technikum.  

Balról-jobbra: Nagy István tanár, Kiskárpáti László  

és Szomolyi József egyenruhás diákokat oktatja  

a mikroszkóp helyes használatára.
260

  

 

A költségvetési terv maradéktalan nem teljesítésé-

ben komolyabb hiányosság a gazdaságos termelés területén mutatkozott meg, a minőség, a 

termelékenység és az önköltség területén. Megfelelő műszaki intézkedésekkel a szén minőségét 

tovább kell javítani. Ez különösen az osztályozók korszerűsítése és a válogatás területén tett 

intézkedések hatásaként kell, hogy jelentkezzék. Ezen a területen eddig megtett intézkedések 

közül igen ösztönző hatású a minőségi premizálási rendszerünk bevezetése ez év január else-

jével. 
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 A bányaipari technikumot egy időben Kazincbarcikán képzelték el. Magyar Fotó: Sándor Zsuzsa. Tulajdonos: 
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Ferenczi Aida, Mező Erzsébet,  

Huri Miklós, Bekecs Nándor  

egyenruhás diákok vizsgálják  

az ásványokat
 261

 

  

 

Az 1954. évi költségvetési terv teljesítésének elem-

zése alapján, de ezen túlmenően a Központi Veze-

tőség márciusi határozata alapján különös figyelmet kell fordítanunk a szénbányászat terme-

lékenységének növelésére. A minisztériumi iparban az egy ipari munkásfőre eső termelési 

érték 4 százalékkal emelkedik. A szénbányászat legfontosabb mennyiségi, termelékenységi 

mutatószámai közül a produktív teljesítmény 5 százalékkal, az összes üzemi teljesítmény 5,2 

százalékkal emelkedik. Ez az emelkedés igen komoly feszítést és feladatot jelent a szénbányá-

szatban annál is inkább, mert az előző évektől eltérőleg a termelő bányaüzemeinkben a meddő 

elő váj ásókat és mélyfúrásokat üzemköltségen belül kell elvégezni. A termelékenységi elői-

rányzatot megfelelő műszaki, szervezési intézkedések támasztják alá. A frontfejtés napi átla-

gos előrehaladási sebességének 1,09 méterről 1,15 méterre, a szénelővájások napi sebességé-

nek pedig 1,88 méterről 2,02 méterre felemelése a célunk. 

Bányáink szállításának fokozottabb gépesítésével 13 millió tonna szén munkahelyi szállítását 

kívánjuk gépesíteni.  

Nagy figyelmet fordítunk a korszerű robbantás-technológiai eljárások, mint a millszekundos 

robbantás széleskörű elterjesztésére, amellyel 4 millió tonna szenet kívánunk kitermelni. A 

széntermelő munkahelyeinken tovább szélesítjük a szovjet tapasztalatok alapján a ciklusos 

munkaszervezést.  

A szénbányászati minisztériumi ipar 1954. évi létszámával szemben 1955-ben 2,8 százalékos a 

munkáslétszámemelkedés terve a 4,8 százalékos termelési tervvel szemben. Ugyanakkor az 

alkalmazotti létszám 6,5 százalékkal fog csökkenni.  

A létszámemelkedés és az 1954. évi tapasztalataink alapján különösen figyelmet kell fordíta-

nunk a munkaerőgazdálkodás területén a munkafegyelem fokozott fejlesztésére és a munkaerő 

megtartására.  

A munkafegyelem biztosítása érdekében a már 1954-ben elkezdett közelebbvitelét a középfokú 

irányító szerveknek a termelő üzemekhez és ezen keresztül annak megerősítését az 1955. év-

ben még következetesebben kell folytatni. 

A munkaerő megtartása és a munkaerőgazdálkodás területén az intézkedések különösen mun-

kaügyi és szociális területekre terjednek ki. Ezen intézkedések megmutatkoznak a norma és 

bérarányosítás, önkényes mulasztás kártérítése, hozzájárulással való kilépések megszigorítá-

sa, valamint a kolonizáció és a munkásszálítás megvalósítása területén.  

Az alkalmazotti létszámcsökkentés mértéke mutatja, hogy helyesen, a párt és kormány határo-

zatának megfelelően, a felesleges bürokráciát kell leépíteni és így az alkalmazotti létszám-
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csökkentés a megfelelő vállalati ügyvitel egyszerűsítése alapján valósítható meg. Ezt szolgál-

ják a kidolgozott új üzemi szervezetek.  

A munkafegyelem megjavításában, a bürokrácia további csökkentésében példát fognak mutat-

ni és nagy segítséget fognak nyújtani a bányaipar öntudatos fizikai és szakmai dolgozói.  

Az 1955. évben a minisztériumi iparban 2,6 százalék a tervezett önköltségcsökkentés. Ezen 

belül a szénbányászat önköltségcsökkentése 2,4 százalék. A termelékenység javítására tett 

intézkedések következtében csökkent a bérköltséghányad. Az anyagköltséghányad javítását 

korszerű biztosítási módok bevezetése és a fajlagos anyagfelhasználás csökkentése teszi lehe-

tővé. A bérköltség – amely a szénbányászatban az önköltségnek legnagyobb volumenét teszi ki 

– csökkentésére elsőízben ez év februárjában bevezetett bérügyi intézkedés hatása termelé-

kenység emelkedést eredményezett és ösztönző hatással van bányászaink munkájára.  

A bérköltséghányad elmúlt években történő emelkedésének egyik oka kétségtelenül a bérfe-

gyelem meglazulása volt, amelynek megjavítása érdekében szigorú intézkedések váltak szük-

ségessé, öntudatos dolgozóink a laza munkaátvételért, az érdemtelenül kifizetett bérekért mű-

szaki dolgozóinkat elítélik. A bérfegyelem megszilárdításával érhető el, hogy a dolgozók ré-

szére kifizetett bér a teljesítmények emelkedésével arányban álljon.  

Igen sok visszaélés volt az elmúlt években a bányász dolgozóink részére kifizetett hűségpén-

zeknél. Olyan intézkedést kell hozni a hűségpénzek kifizetésével kapcsolatban, amely a hűség-

pénz kifizetését a munkafegyelem megszilárdításának, a teljesítmények növelésének függvé-

nyévé teszi.  

A minisztérium 1955. évi beruházási előirányzata 846 millió forint, szemben az 1954. évi 959 

millió forinttal. A beruházási előirányzat módot nyújt a megkezdett beruházások nagyobb 

ütemben való befejezésére és több új üzem beindítására. A befejezetlen beruházási állományt 

csökkenteni kéli.  

 

Kondó, 1955. szeptember 21.  

Sztollár Gusztáv brigádvezető, Jakab Ferenc,  

Bak Lajos, Huber Lajos, Bincs Simon, Balogh Rezső  

bányászok és Korondán Mihály gépkezelő, DISZ-titkár 

(Dolgozó Ifjúság Szövetsége) beszélget a  

Szovjetunióból látogatóba érkezett G. P. Tokárral, a 

Sztálinói Novo-Musketovi bánya szénkombájn  

kezelővel a Borsodi Szénbányászati Tröszt  

kondói bányaüzemének fejtésén. 
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A beruházási tervben nagyrészt magasépítkezések és földalatti mélyépítések szerepelnek. Az 

1954. évi tapasztalatok alapján a társminisztériumoktól, különösen az építésügyi minisztéri-

umtól sokkal nagyobb segítséget vár a szénbányászat a tervezett beruházások kivitelezése te-

rületén.  
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Igen sok új bányaüzemünket az 1955. évben azért nem tudtuk beindítani, gépeinket nem tudtuk 

felszerelni, mert az építésügyi minisztérium a szükséges üzemi építkezéseket nem készítette el. 

A magasépítkezések százszázalékos teljesítésére van szükség az 1955. évben, hogy a második 

ötéves terv nagyobb célkitűzései elé nyugodtan nézhessünk.  

Ez évben fokozott figyelmet fordítunk a beruházások gazdaságosságára. Ezt a szempontot úgy 

a tervezésnél, mint a kivitelezésnél előtérbe kell helyezni. Itt is nagy segítséget várunk a többi 

minisztériumtól, a beruházási kivitelezések önköltségcsökkentésével kapcsolatban.  

Már az elmúlt ötéves terv folyamán is fokozottan előtérbe lépett a minisztérium beruházási 

politikájában a feketeszénnek és a minőségi barnaszénnek fejlesztésére irányuló törekvés. 

Ennek megfelelően készítette el az 1955. évi beruházási terveket. 1955. évben az ipari beruhá-

zások közül kiemelkedő létesítmények a mecseki liasz területen az új szabolcsi akna, a 

hoszszúhetényi akna, a pécsi szénmosó korszerűsítése és a komlói bányászat továbbfejlesztése. 

Ezen beruházásokkal még tovább fejleszthetjük a kokszolható széntermelésünket és a második 

ötéves tervre biztosíthatjuk a hazai kohókoksztermelésünk alapját.  

Ezen keresztül segítjük elő a Sztálin Vasmű építését. Ugyancsak kiemelkedő létesítmény a ta-

ta-dorogi minőségi barnaszén területen létesülő befejezetlen és új üzemek fejlesztése és meg-

indítása, amelyek befejezésük után 840 vagon napi termeléssel fognak hozzájárulni minőségi 

barnaszén termelésünk emelkedéséhez. A feketeszén és a minőségi barnaszén termelésének 

fejlesztésén felül a borsodi területen belépő nagy ipari üzemünk szénellátásának biztosítása 

érdekében erőteljesen fejleszteni kell a borsodi szénmedence termelését.  

A lakosságnak minőségi tüzelőanyaggal való ellátását szolgálja brikettgyártási iparágunk 

korszerűsítése és fejlesztése.  

Az 1955. évben komoly összegű a beruházási előirányzat a hidasi kötőanyagnélküli brikett-

gyár megépítésére, amely a Német Demokratikus Köztársaságból kapott és a lakosság által 

megkedvelt brikettfajtát fogja előállítani.  

A tárca beruházásainak felhasználásánál döntően érvényesül a dolgozókról való fokozott 

gondoskodás. Egyrészt a fáradságos, egészségtelen, nehéz testi munka további csökkentése 

érdekében több mint 200 millió forint az előirányzat bányászatunk gépesítésére.  

A dolgozók munkavédelmi és egészségügyi körülményeinek javítására további, mintegy 20 

millió forint fordítható.  

A költségvetés lehetővé teszi az eddigi években már nagymértékben megnövekedett szociális, 

kulturális ellátás további fejlesztését és kielégítését. A szénbányászati minisztérium költségve-

tésében 60,8 millió forint szolgál kommunális beruházásokra és ezen túlmenően a város és 

községgazdálkodási minisztérium költségvetése is biztosít a bányászat részére további lakás-

építkezéseket. Pártunk és kormányunk az eddigi években a népgazdaság erőihez mérten, a 

többi iparágat megelőzve is, mindent meglett, hogy a bányász dolgozók lakásigényeit kielégít-

se, bányászainknak a bányák közeiében való letelepedését elősegítse. A szénbányászat nagy-

ütemű fejlesztése és a létszám növekedése mellett azonban ez a lakásépítési program elégtelen 

volt. Egyes szénterületeken, úgy mint Borsodban, Nógrádban és Középdunántúlon súlyos a 

helyzet. Például a pusztavámi bányák 1400 dolgozója részére nyolc üzemi lakás épült 

öszszesen és a dolgozók nagyrészét Ikarus-autóbuszszal szállítják a munkahelyre. Bár ez két-



Rónaföldi Zoltán  A „borsodi kooperáció” és Kazincbarcika építése 145 

ségtelenül hatalmas fejlődést jelent dolgozóink számára, mert nem kell már sok kilométert 

gyalogolni a munkahelyre oda és vissza, de a kérdést véglegesen nem oldja meg.  

Nagy segítséget jelentett és jelent most is a bányász-sajátház akció a bányász dolgozók letele-

pítésében. Dolgozóink megkedvelték, és 1952-től évről évre egyre több és több lakás épült; 

1954-ben már 1000 lakást építettek bányászaink, a népgazdaságtól húsz évre részükre biztosí-

tott kölcsönnel. Erre jellemző, hogy bányászaink több házat építettek a múlt években a bá-

nyász-sajátház akció keretén belül, mint az építésügyi minisztérium a kommunális beruházá-

sokon keresztül. 

A költségvetés lehetővé teszi a szénbányászat számára a felújítási hitel előirányzatán belül, 

hogy bányaüzemeink fenntartását, karbantartását az 1955. évben fokozott erővel végezhessük. 

1954. évhez képest a szénbányászat felújítási hitel előirányzata 9,4 százalékkal magasabb. Ez 

az összeg lehetővé teszi bányáink állapotának lényeges javulását: régi üzemeink felújítását, 

modernizálását és a második ötéves terv fokozott feladataihoz való előkészítését. A költségve-

tés módot nyújt arra, hogy a szénbányászat tudományos kérdéseivel mélyrehatóan tudjunk 

foglalkozni. A bányászati kutatóintézeteink, a bányagépesítés, a korszerű robbantási techno-

lógia, a gazdaságos bányaművelés, a szénelőkészítési eljárások, a bányabiztonsági technika 

fejlesztésével tovább tudnak foglalkozni, s ennek eredményei szénbányászatunk fejlesztésében 

jelentkeznek.  

A bányászati kutatás fejlesztése mellett a költségvetés lehetőséget biztosít arra, hogy a bányá-

szat műszaki kádereinek szakmai fejlesztésével és képzésével fokozott mértékben foglalkozhas-

sunk. A vájártanulók oktatására, a bányatechnikusok szakmai képzésére és különböző tanfo-

lyamok megtartására a költségvetés mintegy 24 millió forintot irányzott elő. Ennek nagy je-

lentőségét ki kell domborítanunk, mert az elmúlt években a bányászat létszámának emelkedé-

sével egyidejűleg, sajnos, a szakoktatási arány, a műszaki dolgozók szakmai tudása nem tar-

tott lépést… 

A magyar szénbányászat a felszabadulásunk óta eltelt tíz esztendő alatt olyan hatalmas ered-

ményeket ért el a termelés vonalán, amilyeneket a nagy Szovjetunión és a csehszlovák népi 

demokrácián kívül még egyetlen ország sem tudott elérni. A szénbányászat adja az ipar ke-

nyerét, feljesztése (sic) döntő fontosságú egész népgazdaságunk számára. Az elmúlt években  

gyakran súlyos igényeket kellett kielégítenie, ami a bányák állapotának leromlására, a feltá-

rás elhanyagolására vezetett és csak a bányászat dolgozóinak fokozott igénybevételével, rész-

ben vasárnapi termelések beiktatásával volt elérhető. 1954-ben ez az állapot némileg javult 

ugyan, de még mindig sok kívánnivalót hagy maga után. 1955. évben a szénbányászat, mint a 

tervek mutatják, segíteni kíván ezen az állapoton, rendbe kívánja hozni a bányákat. A korsze-

rű fejtésmódok célszerű kiterjesztése, a fenntartás megerősítése, a modern biztosítás, a kuta-

tás és feltárás fokozása, a jó Munkafeltételek, munkahelyek megteremtése, a dolgozók megtar-

tása és szociális-kulturális ellátása, oktatása, igen komoly feladatok, amelyeknek megoldását 

a tárca célul tűzte ki. A szénbányászatnak fel kell készülnie új, második ötéves tervünk meg-

alapozott előkészítésére, idei tervfeladatainak maradéktalan teljesítése mellett…”
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 Az országgyűlés 17. ülése 1955. április 20-án, szerdán. Kusnyér Zoltán. Az 1955. évi állami költségvetés, a 

költségvetésül és az 1954. évi költségvetés végrehajtásáról szóló jelentés törvényjavaslatának folytatólagos tár-
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Az „íróasztal” mellett született tervszámok mindig csak a szénigényt határozták meg, 

de a lehetőségeket, a körülményeket nem igazán akarták figyelembe és tudomásul venni. Erre 

nézve egy hiteles kordokumentum következik, amely pontosan a borsodi lehetetlen helyzetet 

mutatja be. Sajnos ez viszont az egész országra érvényes volt akkor…  

 

„… Az ötödik személyes találkozásom Rákosi Mátyással 1955 nyarán Miskolcon volt. 

Mi ekkor egy bányász pártaktíva ülésre hívtuk és kértük, hogy szólaljon fel. Részt vett rajta, 

elsősorban a személyes kérésemre. Azért kértem, hogy jöjjön el, mert a Poltikai Bizottság 

1954 júliusában hozott egy szénbányászattal kapcsolatos határozatot, amely nagyon kemé-

nyen követelte az előírt tervek feltétlen teljesítését. Annak oka, amiért nekünk e határozattal 

Borsodban foglalkoznunk kellett, az volt, hogy a megyében a határozat végrehajtásának nem 

voltak meg a feltételei. 

A személyes beszélgetés Rákosi Mátyással a Palotaszálló egyik vendégszobájában zaj-

lott le. Két nap volt Miskolcon, az estét a Palotaszállóban töltötte, ott szállt meg. A napi prog-

ramot összegezve megjegyezte: a beszámolójából és a vitából is azt szűrte le, hogy reálisan 

értékelik a megye szénbányászatának helyzetét. Aztán megkérdezte: de hogy ismerte meg ilyen 

jól a megyei szénbányászat problémáit, gondjait, helyzetét? Közöltem vele, hogy hetekig jár-

tuk a bányákat, jómagam is. Lementünk a bányák mélyére és ott hallgattuk meg a bányászo-

kat, ahol a szenet fejtik. Aztán fönn az akna előadótermében meghallgattuk az aknászokat, a 

mérnököket, kértük a véleményüket, javaslatukat és egyeztettük az álláspontunkat a PB-

határozatról. 

Rákosi Mátyás azzal summázta a véleményét, hogy igazunk van, belátja, hogy al kell 

térnünk a Politikai Bizottság határozatának több pontjától. Tudniillik a mi véleményünk az 

volt, hogy először a feltárás, a bányafenntartás és a szénfejtés összhangját kell megteremteni, 

nem szabad mindenáron erőszakolni a szénfejtést, a kitermelést. Itt hadd tegyek hozzá egy 

magyarázó mondatot. Minden szénbányában hármas a feladat. Folyamatosan fel kell tárni az 

űj szénmezőket, fenn kell tartani az új és a régi vágatokat. A harmadik feladat pedig, hogy 

szenet kell termelni, mert az országnak szénre van szüksége. De az arányok felbillennek, ha 

csak a szénfejtésre sorakoztatom fel a bányászokat, pedig, hogy szenet kell termelni, mert az 

országnak szénre van szüksége. De az arányok felbillennek, ha csak a szénfejtésre sorakozta-

tom fel a bányászokat, s elmarad a feltárás és a fenntartási munka. Ez súlyos problémákat 

okozhat, egy ideig megy ugyan a széntermelés, de egy-két év múlva becsukhatom a boltot és 

kezdhetek mindent előlről.
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gyalása. (Kusnyér abban az időben a Nógrádi Szénbányák főmérnöke, majd igazgatója volt és országgyűlési 

képviselő is.) 
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 Csak zárójelben jegyzem meg, hogy egész szénbányászati pályafutásomat ez, az alőzőekben leírt probléma 

követte végig. Ez nem csak az ’50-es években volt így, hanem egészen a vállalat felszámolásáig! Erre nézve is 

óriási erőfeszítéseink voltak, mert a vágathajtás gépesítése, kiszolgálása (gyorsvágathajtási technológia…), új 

technológiák mind azt szolgálták, hogy ez a bányászati arány normális legyen a fő összetevők között. A nagy 

bányáinkban éves szinten 20… 30 km új vágatot kellett kihajtani ahhoz, hogy a magasan gépesített fejtésekből a 

több százezer tonnás (nem ritkán évi 1 millió tonna) széntermelést el lehessen végezni! Mindezek mellett a régi, 

de még szükséges vágatok állapotát is fenn kellett tartanunk. Ez azonban zömében kézzel végzett átépítéseket 

jelentett, lassú és bonyolult munka volt és magasan képzett bányászokat igényelt! 
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Talán itt értette meg életében először Rákosi Mátyás, hogy nem elegendő íróasztal 

mellett elhatározni, hogy ha ennyi szénre van szükség, akkor előírom, hogy a bányák ennyit 

termeljenek, hanem meg kell vizsgálni aizt is, hogy a jövő érdekében esetleg kevesebb szenet 

kell termeltetnem, ha egynletes széntermelést várok el a magyar szénbányászattól… 

Úgy termeltünk tovább, ahogy a szénbányászati pártaktíván az ő jelenlétében elmon-

dott tervszámok, tehát a módosított tervszámok alapján termelni lehetett. Tulajdonképpen 

jóváhagyta, hogy mi a saját szakállunkra, a tények ismeretében módosítottuk a Poltikai Bi-

zottság szénbányászattal kapcsolatos határozatát…
265

 

Említettem már, hogy hosszú heteken át előzetes tanulmányozás folyt a bányákban. Én 

magam is részt vettem ebben, valamint a megyei pártbizottság több tagja és a szénbányászati 

tröszt vezetői. Azzal kezdtük a helyi tanácskozásokat, hogy bejelentettük, nem látjuk biztosítva 

az előre elhatározott szénbányászati terv teljesítését a megyében, mert irreálisnak tartjuk a 

tervszámokat. Tehát előre, hogy úgymondjam a résztvevők szájába adtuk a szót, hogy nyugod-

tan mondják el a véleményüket, mert tudtuk, hogy az a véleménye a műszaki értelmiségnek a 

bányában dolgozó mérnököknek, aknászoknak, technikusoknak és a bányászoknak, a csillé-

seknek, a vájároknak, hogy túlfeszített a terv, bele fognak bukni. Közöltük, hogy keressük azt 

az optimális tervszámot, amelyet a helyes arányok betartásával teljesíteni tudunk. Ez volt az 

alaphang. Ez úgymegnyitotta az emberek száját, mint amikor a zsilipkamrát kinyitom és ömlik 

a víz. 

Elmondták, hogy a bányában mit tartanak reálisnak, mit túlfeszítettnek, mire kellene 

nagyobb figyelmet fordítani. Ami elhangzott az én számból a megyei bányász pártaktíva ülé-

sen, az ezeknek a beszélgetéseknek, a helyszíni ellenőrzések során megismert tényeknek az 

összefoglalása volt. Nyílt, tárgyilagos, tényszerű beszélgetéssorozat eredményeként alakult ki. 

Senki számára sem írtuk elő, hogy mitmondjon a pártaktíván, mert nem volt értelme. Ami a 

szívén van, legyen a száján is. Nagyon őszinte hangú, kritikus-önkritikus tanácskozás volt, 

szerepe volt abban, hogy Rákosi Máttyás végeredményben hozzájárult a Politikai Bizottság 

határozatának módosításához. 

Rákosi felszólelt ezen az ülésen? 

Igen. Tulajdonképpen azt mondta el, hogy szénre van szükség – ebben igaza volt – 

annyira van szükség ettől a megyétől, amennyit a maximális követelmények figyelembevételé-

vel, a realitás talaján állva teljesíteni tud. Tehát már ott is elhangzott a részéről egy ilyen 

szentesítő mondat… 

Egyedül jelent meg, csak a testőrei kísérté, senki más. Előre megmondtan neki, hogy 

miről lesz szó, s a tanácskozás pártjellegű lesz. 
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Könnyen vállalta a látogatást? Természetes volt, hogy Rákosi elmegy egy-egy megyei 

rendezvényre? 

Többször is elment vidékre. Hogy mások hogyan hívták meg, nem tudom. Én azt mond-

tam neki, hogy tekintettel arra, hogy a Politikai Bizottság határozatának bizonyos korrekció-

járól lenne szó, nagyon szükségesnak tartom, hogy jöjjön el. Hallgassa meg milyen problé-

mákkal küszködünk és ebben a helyzetben hogyan akarunk továbblépni. Talán 10-15 perces 

beszélgetés eredménye lett, hogy meígérte, jön…”
266

  

 

A későbbiekben majd ismét szerepel egy Földvári parlamenti felszóllalás, ami egy év-

vel későbbi. Súlyos helyzetet mutat majd az is, tetézve a borsodi vidékkel szembeni elvárá-

sokkal és az ehhez aránytalanul csekély szociális fejlesztésekkel!!! 

 

„…  A Szénbányászati Minisztérium költségvetéséhez kívánok hozzászólni. A miniszté-

rium költségvetése, a tárca ez évi terve visszatükrözi azokat a feladatokat, amelyeket a szén-

bányászatnak 1956-ban, a második ötéves terv első évében meg kell oldania. Mint ismeretes, 

ebben az évben további nagy előrehaladást kell elérni a szocializmus alapjainak lerakásában. 

Az ipar, ezen belül különösen a nehézipar előtt álló feladatok megkövetelik a szénbányászat 

fokozottabb fejlődését, hiszen a szén az ipar kenyere.  

 

Berente, 1953. május 27.  

A Borsodi Hőerőmű – Központi Szénosztályozó 

közötti 1 kilométer hosszú szénszállító-szalagot  

szerelik a Marján-brigád tagjai.
267

 

 

Különösen kitűnik e feladatok nagysága, ha összehason-

lítjuk a múlt évben elért eredményekkel. A Szénbányá-

szati Minisztérium 1955. évi teljes termelési tervét 103 

százalékra, ezen belül a szénbányászat termelési érték-

tervét 101 százalékra teljesítette, mennyiségi előirányza-

tát azonban csak 98,9 százalékra, tehát 244 ezer tonna 

szénnel maradt adósa a népgazdaságnak. Ez a mennyi-

ség jelenleg is hiányzik.  

Ehhez az adóssághoz nagymértékben hozzájárult az, 

hogy a szénbányászat gépesítése nem haladt előre a tervezett mértékben. Kevesebb szenet 

jövesztettek millszekundumos robbantással, a termelés műszaki színvonala nem emelkedett 

kielégítően, a műszaki színvonal emelését szolgáló intézkedéseknek egy részét nem hajtották 

végre. Ezekért a hibákért felelősség terheli a Szénbányászati Minisztériumot, mert nem szer-
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zett érvényt azoknak a határozatoknak, amelyeknek megvalósítása lehetővé tették volna az 

említett hiányosság kiküszöbölését.  

A különböző szénfajtákon belül a feketeszén és a minőségi barnaszén termelési tervét a szén-

bányászat túlteljesítette. Ez a Tatabányai, a Pécsi és a Komlói Szénbányászati Tröszt eredmé-

nyes munkájának köszönhető. Ennek eredménye, hogy a népgazdaság szénellátása sokkal 

rendezettebb volt, mint a megelőző években.  

A szénbányászatnak 1956-ban 23 millió 738 ezer tonna szenet kell termelnie, vagyis 6,5 szá-

zalékkal többet, mint tavaly. Ezt a jelentős mennyiségi növekedést csak úgy lehet elérni, ha a 

szénbányászat minden vezetője és dolgozója a Központi Vezetőség novemberi, az ipari terme-

lés megjavítására és a műszaki színvonal emelésére hozott határozatának végrehajtására 

összpontosítja erejét. Ez a határozat konkrétan is megszabja a szénbányászat feladatait a 

termelés megjavítása és a műszaki színvonal emelése érdekében:  

„A szénbányászatban a feketeszén termelés fokozásával növelni kell a kohókokszgyár-

tás hazai nyersanyagát. A kitermelt szén átlagkategóriájának javítására a feketeszén termelés 

növelése mellett nagymértékben fejleszteni kell a minőségi barnaszén termelést. A feketeszén 

és a minőségi barnaszén termelésének növelése mellett a borsodi területen épülő nagy ipari 

objektumaink fűtőanyaggal való. ellátása szempontjából fontos feladat a borsodi szénmeden-

ce termelésének gyorsütemű fejlesztése.  

Fordulatot kell elérni a szénbányászat gépesítésében. 

Fokozottabban kell alkalmazni a korszerű robbantási 

eljárásokat, mindenekelőtt a millszekundumos robbantást 

és biztosítani kell az ilyen módon termelt szén felrakásá-

nak és elszállításának gépesítését. Jelentősen fejleszteni 

kell a kombájnokkal való művelést, meg kell oldani a leg-

kedvezőbb viszonyok közt működő bányaüzemek komplex 

gépesítését. Fokozni kell a korszerű fejtési módok, első-

sorban a frontfejtés alkalmazását."  

 

1952. február 18.  

Bányászok kézi fejtési munkája.
268

  

 

A magyar bányászok – fizikaiak és műszakiak egyaránt – 

egyöntetű helyesléssel fogadták ezt a határozatot, s minden erejükkel igyekeznek további 

eredmények elérésére. Már a szénbányászat ez évi tevékenysége – a párthatározatnak megfe-

lelően – döntően a műszaki fejlesztésre irányul, s a szénbányászat ezzel kívánja alátámasztani 

a mennyiségi feladatok sikeres végrehajtását.  

Különösen kitűnik a szénbányászatban a műszaki fejlesztés fontossága, ha megvizsgáljuk, 

hogyan alakult ez a munka az elmúlt évben és hogyan kell alakulnia az idén.  
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Az 1955-ös év termelékenységi mutatója nem alakult kielégítően a bányászatban, hiszen a 

tervhez viszonyítva az egy dolgozóra eső teljesítménynél 30 kilogramm az elmaradás. Mindez 

igen károsan befolyásolta a bányászat menynyiségi termelését. A teljesítmény azért alakult 

így, mert a műszaki fejlesztést nem mindig a legfőbb kérdések helyes megoldására irányítot-

ták. Ebben az évben mindezeket figyelembe kell venni, s a műszaki fejlesztés helyes kialakítá-

sával el kell érni, hogy az összüzemi teljesítmény 5,5 százalékkal emelkedjék az előző évivel 

szemben. Hogy ezt biztosítsuk, mindenekelőtt növelni kell a front- és a szénelővájási sebessé-

geket. A frontok napi előrehaladási sebességét 1,08 méterről 1,16 méterre, az elővájásokét 

pedig 1,93 méterről 2,05 méterre kell növelni.  

A Központi Vezetőség határozatának megfelelően ebben az évben a szénbányászat gépesítése 

területén is nagy lépést kell tenni előre. Gépi úton 475 ezer tonnát kell jöveszteni, szemben az 

elmúlt évi 197 ezer tonnával. A gépi rakodást 395 ezer tonnáról 1 millió 120 ezer tonnára kell 

emelni. E feladatok megoldására az elmúlt év végén üzembe állított 50 hazai felrakógépen 

kívül ez évben újabb 325 hazai felrakót gyárt bányagépgyártó iparunk. A gépi úton szállított 

szén mennyisége is több mint másfélmillió tonnával növekedik.  

A gépesítés fejlesztésével párhuzamosan növelni kell a bányászati munkaszervezést. Ennek 

eredményeképpen fokozódik a gépek kihasználása és javul a termelés egyenletessége. A bá-

nyászatban a munkaszervezés fejlesztése a ciklus-grafikonos munka további kiszélesítését is 

jelenti. Az elmúlt év végén 203 munkahelyen dolgoztak ciklus-grafikon szerint, ez év végére  

már 397 munkahelyen alkalmazzák majd a ciklus-grafikont. E munkahelyek közül 128 lesz a 

frontfejtés, mintegy 8,5 kilométeres fronthomlokhosszal, ami frontfejtéseinknek körülbelül 65 

százaléka.  

A mennyiségi tervteljesítést szolgáló műszaki szervezési intézkedések valóban módot adnak 

arra, hogy a szénbányászat döntő módon a termelékenység növelésével, ne pedig a munkás-

létszám növelésével teljesítse termelési tervét, így a munkáslétszám az év folyamán csak min-

tegy két százalékkal emelkedik.  

A mennyiségi feladatok mellett különösen előtérbe kerülnek – a párthatározat iránymutatása 

alapján – a minőség javítására vonatkozó feladatok.  

Ezért nagy gondot fordítanak a szénbányászatban a kokszolható és a minőségi barnaszén 

termelés növelésére és általában a kalória, a fűtőérték további javításara. Ez év folyamán az 

átlag kalóriát mintegy 5 százalékkal kell növelni.  

E feladatok végrehajtását a költségvetés beruházásokkal is biztosítja. A tárca költségvetése 

beruházásra 984 millió forintot irányoz elő. A minisztérium beruházási keretének legnagyobb 

részét a megkezdett beruházások befejezésére és ezzel a befejezetlen beruházások állományá-

nak csökkentésére kívánja fordítani…  

Ugyancsak nagy gondot kell fordítani erre az aknamélyítő iparnak, mert a kapacitás növelése 

nyújtja a legtöbb lehetőséget az ötéves tervben a termelési volumen további fejlődésének biz-

tosítására.  

Mind e feladatok elvégzése megkívánja, hogy nagymértékben szélesedjék és kibontakozzék a 

szénbányászatban a szocialista munkaverseny, s valóban mindenütt becsületbeli ügynek te-

kintsék a felajánlások teljesítését. Az Ózdi Szénbányászati Tröszt dolgozói, vezetői elhatároz-
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ták, hogy éves tervüket négy nappal előbb teljesítik. Ennek érdekében 8,1 százalékkal emelik a 

fejenkénti teljesítményt. Hogy ezt meg akarják valósítani, bizonyítja, hogy januári tervüket 

103,7 százalékra teljesítették.  

A verseny kiszélesítéséhez, a műszaki feltételek biztosításán kívül, nagy szükség van a párt-

szervezetek, a DISZ, a szakszervezetek fokozott politikai felvilágosító, nevelő munkájára is.  

E feladatok elvégzése nemcsak a verseny fellendülését, hanem egyben a fokozott fegyelmet is 

megkívánja a bányászoktól, örvendetes, hogy ezen a téren van némi javulás. Az igazolatlan 

hiányzások száma az 1954-es 0,6 százalékról 1955-ben 0,3 százalékra csökkent. Sokkal kedve-

zőtlenebb a helyzet azonban, ha a munkafegyelmet más szempontból megmutató 

munkaerővándorlást vizsgáljuk. 1955-ben a dolgozóknak mintegy 60 százaléka kicserélődött. 

E helyzet felszámolása egyrészt fokozott nevelőmunkát kíván tőlünk, másrészt megköveteli a 

bányászok élet- és munkakörülményeinek javítását.  

A dolgozók munkavédelmi és egészségügyi körülményeinek javítására további mintegy 37 

millió forintot irányoz elő a költségvetés. Továbbra is erőfeszítéseket kell tenni a munka biz-

tonságának nagyfokú emelésére. Bár az e téren elért eredményeink jelentősek, de vannak még 

tennivalóink. Hassa át bányászatunk vezetőit és dolgozóit az a tudat, hogy szocializmust építő 

hazánkban a legfőbb érték a dolgozó ember.  

A magyar bányászok társadalmunk legmegbecsültebb tagjai közé tartoznak. Csak az elmúlt 

évben mintegy 125 millió forint hűségjutalomban részesültek. Bányászaink közül újabban 

kettő Kossuth-díjban, és csaknem ezer kormánykitüntetésben részesült.  

Ebben az évben a költségvetési előirányzat szociális és kulturális célokra 33 millió forintot 

irányoz elő. A bányászok körülményeinek további megjavítása azt is jelenti, hogy teljesíteni 

kell a lakásépítkezési terveket. Az Építésügyi Minisztérium a tervezett 1044 lakás helyett csak 

849 lakást adott át. A lakásépítkezési tervnek maradéktalan megvalósítása, sőt túlteljesítése 

elsőrendű követelmény a szénbányászat kolonizáltságának megteremtése érdekében, ami el-

engedhetetlenül szükséges a munkaerővándorlás felszámolásához és általában a bányászat 

feladatainak teljesítéséhez.  

A kolonizáltság hiánya egyrészt jelentősen növeli a szénbányászat önköltségét, másrészt pedig 

károsan csökkenti a bányászok szabadidejét. 1955 első háromnegyed évében a szénbányászat 

dolgozóinak több mint egyharmadát kellett autóbusszal a munkahelyre szállítani. Ez amellett, 

hogy többszáz autóbuszt kötött le – amelyeket jól fel lehetett volna használni a közlekedés 

másirányú megjavítására – 1955 első háromnegyed évében a tárcának 67 millió forint költsé-

get is jelentett. Bányászaink nagy megbecsülésnek tekinthetik, hogy míg a kapitalista rend-

szerben gyalog jártak, ma – szocializmust építő hazánkban – biztosítva van nekik ez a szállí-

tás, de feltétlenül helyes, hogyha a második ötéves tervben ennek csökkentése alapján a la-

kásépítkezést, a bányászok kolonizáltságát fokozzuk.  

Különösen ki kell emelni a szénbányászatban olyan döntő munkaerő utánpótlás, elsősorban a 

szakmunkás képzés fontosságát. E célra a költségvetés tanbányák, ipari technikumok, dolgo-

zók technikumai és levelező oktatása céljára 25 millió 743 ezer forintot irányoz elő. A tanbá-

nyákban foglalkoztatott bányásztanulók létszáma a múlt évi 1084-es átlaggal szemben az idén 

1960 főre emelkedik.  



Rónaföldi Zoltán  A „borsodi kooperáció” és Kazincbarcika építése 152 

 

Ormosbánya, 1958. október 30.  

A bánya kötélpályája, háttérben az  

új bányászházak.
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Tisztelt Országgyűlés! Mindezeknek a felada-

toknak megoldása kétségkívül kedvező hatás-

sal lesz a gazdaságos termelésre, nagymér-

tékben elősegíti az önköltség csökkentését. 

1956-ban a szénbányászat önköltségcsökken-

tési feladata kétszerese az előző évinek, mert 

amíg 1954-ről 1955-re 1,9 százalékkal kellett 

volna csökkenteni az önköltséget, – valójá-

ban csak 1,1 százalékkal csökkent – addig 1955-ről 1956-ra az önköltség csökkentésének mér-

téke 3,7 százalék.  

A gazdaságos termelésen belül nagy gondot kell fordítani az anyagtakarékosságra, elsősor-

ban a bányafa és a robbanóanyag megtakarításra, örvendetes, hogy e téren már a múlt évben 

is voltak eredmények. Így a többi között a fajlagos bányafa felhasználás 1954-hez viszonyítva 

18 825 köbméterrel csökkent. Ez 3,5 millió forint megtakarítást jelent. Eredmény e téren az is, 

hogy a tárca az elmúlt évben mintegy 50 millió forinttal csökkentette a felesleges készleteket. 

Ezekkel az eredményekkel nem lehetünk megelégedve. A bányászatnak további feladata az 

anyagtakarékosság, az önköltség csökkentése, mint ahogy azt a tervfeladat megszabta. Ezt 

végre is kell hajtani.  

A készletgazdálkodás területén sok hiányosság van még a társadalmi tulajdon védelme terén. 

Noha a múlt évben körülbelül 6 millió forin-

tot fordítottunk raktárépítési beruházásokra, 

a helyzet még nem kielégítő. Lényeges javu-

lás várható ez évben, amikoris raktárépítési 

beruházásokra az előirányzat 12 millió fo-

rintot biztosít.  

Ormosbánya, 1958. október 30.  

A kötélpálya és a vasútállomás
270

  

 

Tisztelt Országgyűlés! A magyar szénbányá-

szat a bányászok lelkes és áldozatos, pár-

tunk és kormányunk politikája iránti odaadó 

munkájának eredményeképpen, a felszabadulás óta eltelt 11 esztendő alatt hatalmas sikereket 

ért el.  

A hároméves és az első ötéves terv eredményeire támaszkodva, bányászaink most kemény 

munkával dolgoznak második ötéves tervünk első éve feladatainak valóraváltásán. E téren 
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vannak már kezdeti eredmények, a szénbányászat januári tervét 101,6 százalékra teljesítette 

és terven felül több mint 30 ezer tonna szenet adott. A magyar bányászok hűek lesznek önma-

gukhoz, s amint eddig sem kímélték erejüket, ezután is teljes odaadással küzdenek pártunk 

politikájának, kormányunk határozatainak valóraváltásáért. A februári hónapban elmaradá-

sunk van, több mint 31 ezer tonna. Bányászaink műszaki vezetői keményen, lelkesen küzdenek 

azért, hogy a népgazdaság számára a szenet biztosítsák. Bizonyosak vagyunk abban, hogy a 

bányaipar dolgozói azzal bizonyítják be forró lelkesedésüket pártunk iránt, hogy maradékta-

lanul teljesítik a tervben előttük álló feladatokat.  

A Szénbányászati Minisztérium 1956. évi költségvetését átvizsgálva, azt helyesnek találtam, 

megvalósíthatónak tartom. A költségvetést elfoga-

dom…”
271

 

 

Lukács Gyula fővájár magyarázza a  

réselőgép működését a Munkaerő  

Tartalékok Hivatala (MTH),  

kondói tanbányája védősisakos tanulóinak.
272

  

 

 

Földvári Rudolf
273

 hozzászólásából idézünk 

(1956. július, Országgyűlés), aki ekkor az MDP megyei 

titkára Borsod-Abaúj-Zemplén megyében és országgyű-

lési képviselő is. Ez már nem egy olyan „simulékony” 

hozzászólás, mint amiket az előző évekből idéztünk! 

 

„… Tisztelt Országgyűlés! Képviselő elvtársak! 

Úgy vélem, nem tennék jót sem a minisztertanácsnak, sem népi államunknak, ha a továbbiak-

ban is a minisztertanács tevékenységének és beszámolójának pozitív vonásait vázolnám. Szük-

ségét látom annak, hogy több dologra felhívjam Hegedűs elvtárs, és a minisztertanács tagjai-

nak a figyelmét, objektív kritika alá véve a minisztertanács eddigi tevékenységének főbb gyen-

geségeit, az elmúlt hónapok tapasztalatai és választóim kritikája, útmutatásai, utasításai alap-

ján.  

Kezdeném építőiparunk komoly nehézségeivel, problémáival. A Borsod megyei idei tapaszta-

latok azt mutatják – de úgy tudom, ez országos probléma is –, hogy építőiparunk mai felké-
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szültsége és helyzete nem jelent száz százalékos garanciát arra nézve, hogy a második ötéves 

terv 78 milliárdos beruházásából építőiparunk az előirányzott árért és a meghatározott időre 

felépíti mindazt, amit országunk vár és követel tőle. Ismeretesek az országgyűlés előtt azok a 

súlyos anyag és munkaerő, szervezési és más gondok, nehézségek, amelyek miatt építőiparunk 

gyakran nem tudja felépíteni a kívánt időre, a meghatározott áron és minőségben a tervek 

által előírt lakásokat, építményeket, üzemeket és másokat. Ez nemcsak az építésügyi miniszté-

rium hibája, tapasztalataim szerint ebben szerepet játszanak tervező- és beruházó szerveze-

tünk és más minisztériumok komoly hibái is. Ezért vannak például komoly gondjaink Tisza-

palkonyán immár hónapok óta, ezért nem tudunk megfelelően előrehaladni a borsodi szénbá-

nyák beruházási rekonstrukciós munkáival. Ma még nem látjuk biztosítottnak a Borsod me-

gyei bányai beruházások 1956. évi tervének teljesítését. Ezért — véleményem szerint — a mi-

nisztertanácsnak lehetőleg rövid idő alatt meg kellene teremteni minden feltételét annak, hogy 

építőiparunk az előírt időre és áron, a meghatározott minőségben teljesítse a második ötéves 

tervben meghatározott feladatait, elsősorban a legfontosabb beruházási feladatait. Enélkül 

második ötéves tervünk teljesítése erősen kétséges lenne.  

A minisztertanácsnak – Borsod megyei tapasztalataink szerint – behatóbban és gyorsabban 

kellene pozitív választ adni több olyan kérdésre, amelyeket falusi választóink tesznek fel ne-

künk és rajtunk keresztül a minisztertanácsnak is.  

Elsősorban a begyűjtési szociális kedvezmények törvényes alapon történő elbírálását, a falusi 

ellátatlanok hús- és zsírellátásának javítását, a kártérítés nélkül kisajátított földjeik után járó 

törvényes térítés gyors kifizetését és a törvénytelen alapon összevont földek miatt helytelenül 

megemelt adó és beadási kötelezettségeik törvényes rendezését kérik és várják a kormánytól. 

Ezek jogos kérések és panaszok és elsősorban a falusi szegény- és kisparasztság kéréseit, va-

lamint panaszait jelentik.  

Ezeket a negatív jelenségeket a Borsod megyei képviselők többször is jelezték, egyenként és 

kollektíve is, de megfelelő intézkedések – tudomásunk szerint – eddig nem történtek a kormány 

részéről. Véleményünk szerint ezekkel a kérdésekkel 

gyorsan és behatóan kellene foglalkoznia a miniszterta-

nácsnak. 

Mi lehet az oka annak, hogy többszöri jelzésünk ellenére 

nem történt eddig – tudomásunk szerint – megfelelő in-

tézkedés e kérdések rendezésére a kormány részéről?  

 

Szénnel teli csillék a bányaudvaron. 

Kurityán
274

 

 

Úgy vélem, ebben sokat nyom a latban az, hogy a minisz-

tertanács egyes tagjainak nincs elég személyes tapaszta-

lata élménye ilyen ügyekről, magyarán szólva nem fordít 

elég gondot és időt a minisztertanács saját határozatai-
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nak és az országgyűlés határozatainak helyszíni ellenőrzésére, a lakossággal való kapcsolata-

inak kellő erősítésére. Valószínű, hogy a minisztertanács több tagja igen kevés időt tölt, mint 

országgyűlési képviselő a lakosság között és nem tanulmányozza eléggé a lakosság egyes jo-

gos igényeit és javaslatait és ebben – úgy gondolom – a jövőben elsősorban a minisztertanács 

valamennyi tagjától, elsősorban az országgyűlési képviselőktől kell példát vennünk, de jó pél-

dát!  

Az északi iparvidék lakossága és képviselői azt várják és kérik a kormánytól, hogy a második 

ötéves tervben lényegesen javítson e vidék szociális, kulturális és kommunális helyzetén, 

őszintén szólva, eddig inkább szavakban hangsúlyozták felsőbb állami szerveink az észak 

iparvidék jelentős szerepét népgazdaságunkban, de tetteik már nem tükrözték ezt a szemléle-

tet. Sokat hallottunk a magyar Ruhr-vidékről, az ország első és legfontosabb iparvidékéről és 

emellett azt kell ma megállapítanunk, hogy 19 megye közül – az Országos Tervhivatal adatai 

szerint – Borsod megye lakáshelyzetét tekintve a 18., mozihelyzetét tekintve a 19., falvak vil-

lamosítását tekintve a 19., az egy tanteremre jutó tanulók számát tekintve a 15., egészségügyi 

helyzetét tekintve a 11-ik a megyék között. Miskolc az ország második városa, nagyságban 

második városa, az ország öt nagy városa közül, a mozit kivéve, az utolsó helyen van e kérdé-

seket tekintve. És mindez az ország valóban egyik legjelentősebb iparvidékének mai tűrhetet-

len szociális, kulturális képét állítja elénk. Ez egyben komoly kritikája kormányunk eddigi 

munkájának és arra int bennünket, hogy sokkal hatékonyabban kell gondoskodnunk a jövőben 

az északi iparvidék munkásairól, értelmiségi dolgozóiról és dolgozó parasztjairól.  

Erre azért is nyomatékkal kell felhívnunk a minisztertanács figyelmét, mert az Országos Terv-

hivatal eddigi előzetes számításai szerint a második ötéves terv országos irányszámainak me-

gyei felosztásánál is háttérbe akarják szorítani tapasztalataink szerint az északi iparvidéket, 

elsősorban Borsod megyét. Ennek bizonyítására néhány példa is elegendő. Az Országos 

Tervhivatal előzetes számításai szerint a következőképpen kellene felosztani az egyes megyék 

között a második ötéves terv országos irányszámait: Borsod megyében 361 községből jelenleg 

csak 185 – mintegy a fele – van villamosítva, 176 nincs. Villamosításra javasolnak 110 közsé-

get és 66 községünkben nem lenne villany még 1960-ban sem, ugyanakkor a második ötéves 

terv végére teljesen villamosítva lenne Heves, Pest, Hajdú, Szolnok. Győr, Komárom, Fejér, 

Tolna megye, noha ebben a megyében épül az ország két legnagyobb erőműve: Kazincbarci-

kán és Tiszapalkonyán. A megyére jutó kommunális beruházások javasolt összege ezer lakos-

ra számítva 1210 forint. Nógrád megyében 2050, Komárom megyében 2670, Győr megyében 

2250 és így tovább. Hasonló adatokat sorolhatnék fel még a népművelési beruházások java-

solt összegének a felosztásáról, az egészségügyi helyzettel kapcsolatos irányszámok felosztá-

sáról, az általános iskolai tantermekre jutó beruházások felosztásáról is és így tovább.  

Ezért szükségesnek látjuk – ez a Borsod megyei képviselők véleménye –, hogy a miniszterta-

nács gondosan mérlegelje az országos keretek elosztását a megyék és az ország egyes terüle-

tei között és törekedjék az északi iparvidék lakosságának jogos és indokolt szociális, kulturális 

és kommunális igényeinek a lehetőségekhez képest megfelelő kielégítésére. Ez politikailag és 

gazdaságilag is indokolt kérés szerintünk. Nem kérünk mi lehetetlent a minisztertanácstól, 

nem kérjük egyszerre minden kérés orvoslását, csak az elmúlt években elkövetett hibák lehető-

ségeinkhez mért gyors kijavítását, a mai nehéz helyzet lehetőségeinknek és a reális követel-

ményeinknek megfelelő megváltoztatását kérjük, és úgy véljük, erre az északi iparvidék dolgo-
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zói eddigi gazdasági eredményeikkel rá is szolgáltak, megérdemlik ezt a fokozottabb gon-

doskodást a mi népünk, kormányunk részéről.  

 

Miskolc, 1962. március 16.  

Gyakorlati oktatáson a 134. Számú Ipartanuló  

Iskola Pereces-bányatelep vájártanulói. 
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Megyei tapasztalataink alapján a minisztertanácsnak a jövő-

ben kevesebb, rövidebb és megfontoltabb határozatokat kell 

hoznia és kidolgozásuk előtt ki kell kérnie az egész lakosságot 

érintő döntések előtt a lakosság véleményét is, a Hazafias 

Népfront és a tömegszervezetek támogatását kérve ehhez. Ja-

vasoljuk, hogy a minisztertanács ellenőrizze alaposan a minisztériumok és az országos szer-

vek munkáját, mert ezek a szervek még ma is aránytalanul sok határozatot és rendeletet kül-

dözgetnek alsóbb állami szerveiknek. A Borsod megyei tanács végrehajtó bizottságának szak-

igazgatási szervei például ez év január 1-től kezdve 4072 rendeletet és határozatot kaptak, 

egy-egy napra átlagosan húsz darab jutott ebből a határozat és rendeletáradatból.  

Ne engedje meg a jövőben a minisztertanács azt sem, hogy egyes minisztériumok és országos 

szervek egyes rendeletei ellentétben álljanak a minisztertanács és a Népköztársaság Elnöki 

Tanácsa határozataival, vagy megsértsék a helyi 

tanácsok hatáskörét, a tanácsdemokráciát. Minde-

gyik bizonyítására sok példát sorolhatnék ismét 

fel. Szükség lenne olyan gyors, hatékony intézke-

désekre is, amelyek rövid idő alatt emelnék a kép-

viselők és a képviselői tevékenység tekintélyét és 

súlyát.  

 

Verebélyi István csoportvezető és  

Szajkó István csillés súrlódásos  

acéltámmal biztosítási munkát végeznek
276

 

 

Felvetem a következő kérdéseket: Nem lenne-e helyes a magyar országgyűlés tagjait szép. 

tetszetős jelvénnyel ellátni, megfelelő közlekedési eszközöket biztosítani az amúgyis elég tekin-

télyes számú állami autókból a részükre? Nem lenne-e helyes rendeletben kötelezni az öszszes 

állami szerveket arra, hogy záros határidőn belül kötelesek legyenek érdemi intézkedéseket 
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tenni a képviselő helyes és jogos jelzései alapján? Ügy vélem, helyes lenne átgondolt intézke-

déseket tenni e javaslatok alapján is.  

A minisztertanács – javaslatunk szerint – ne felejtkezzék meg a jövőben az állampolgári köte-

lezettségek teljesítésének felszínen tartásáról, az állami fegyelem szakadatlan erősítéséről. Ezt 

azért tartottam szükségesnek hangsúlyozni, mert itt-ott hallani olyan hangokat, véleményt, 

hogy a szocialista demokratizmus kibontakoztatásának korszakában nincs már szükség min-

derre, magyarán szólva nincs szükség adófizetésre és begyűjtésre, munkafegyelemre, állami 

fegyelemre és így tovább. Nem felejthetjük el egy pillanatra sem, hegy szilárd szocialista ál-

lami fegyelem nélkül nem lehet szó szocialista demokráciáról sem.  

Tisztelt Országgyűlés! Képviselő elvtársak! Miért beszéltem többet a minisztertanács eddigi 

munkájának negatív vonásairól, mint eredményeiről? Azért tettem ezt, hogy a legközelebbi 

országgyűlésen már ne kelljen e hibákról beszélni. Azért, mert bízom népi kormányunkban, az 

általunk és bizalmunkból választott kormányunkban, hogy példát fog mutatni az eddigi tevé-

kenységében elkövetett hibák következetes és gyors kijavításában is. Ezt olvasom ki a minisz-

tertanács beszámolójában tapasztalható határozottságból és őszinte önbírálatból is.  

Tisztelt Országgyűlés! A minisztertanács beszámolóját helyesnek, jónak, reálisnak tartom, azt 

elfogadom és az országgyűlésnek is elfogadásra ajánlom. (Nagy taps.)”
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Lássuk erre Hegedűs Andrásnak a minisztertanács elnökének válaszát is! 
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 Földvári Rudolf felszólalása „A minisztertanács elnöke beszámolójának vitája” témában. ( Az országgyűlés 

29. ülése 1956. július 31-én, kedden.) Földvári Rudolf 1921-ben született Kispesten. Szülei szegénysorban élő 

munkások. Apja asztalos és faszobrász, aki a munkanélküliség elől menekülve 1925–1927 között Törökország-

ban vállalt munkát, ahová családja is követte. A polgári iskola elvégzése után kifutófiú és betanított munkás. 

1940-ben szabadult fel lakatosként, minőségellenőr, majd segédművezető lett. Már tanuló korában bekapcsoló-

dott a szakszervezeti mozgalomba. 1942-ben bevonult katonának, 1944 karácsonyán szovjet fogságba esett, 

ahonnan 1945 őszén szabadult. Tagja lett az MKP-nak, az üzemi pártszervezet titkárhelyettese. 1946 végén az 

MKP kerületi pártbizottságának függetlenített propagandistájává, 1948-ban a SZOT propagandaosztályának 

vezetőjévé nevezték ki. Nevéhez fűződik az Élmunkás-jelvény bevezetése és a sztálini munkaverseny megszer-

vezése 1949-ben. 1951-ben a pártfőiskola elvégzését követően az MDP Központi Vezetősége Káderosztályának 

helyettes vezetője. 1952–1954 között az MDP Budapesti Bizottsága első titkára, tagja a fővárosi tanácsnak, az 

MDP Központi Vezetőségének és az MDP Politikai Bizottságának. 1953–1957 között országgyűlési képviselő. 

1953 márciusában Rákosi Mátyással és Házi Árpáddal együtt tagja a Sztálin temetésére kiutazó magyar küldött-

ségnek. Június 13–16. között Moszkvában részt vett a szovjet és a magyar pártküldöttség tanácskozásán. Haza-

térve tájékoztatta a budapesti pártvezetőket a történtekről, bírálta Rákosi Mátyást és a Politikai Bizottság munká-

ját. Nagy Imre kormányprogramjával egyetértve annak megvalósításán kezdett dolgozni. 1954 májusában az 

MDP III. kongresszusa előtt a budapesti pártértekezleten – ahol Rákosi több ellenszavazatot kapott – a szavazat-

szedő bizottság elnökének utasítást adott arra, hogy közölje a kongresszusi küldöttekre leadott ellenszavazatok 

számát is. Ezt követően kimaradt a Politikai Bizottságból, és vidékre helyezték. 1954–1956 között az MDP Bor-

sod–Abaúj–Zemplén megyei első titkára. 1956. október 24-én a Miskolci DIMÁVAG-ban megalakult munkás-

tanács mellé áll, tagja a megyei munkástanácsnak október 25–27-én, valamint november 1–2-án munkásküldött-

séget vezetett Budapestre a kormányhoz. November 5-én a szovjetek Ungvárra deportálták, ahonnan 17-én tért 

haza. Ezt követően december közepéig a megyei munkástanács elnöke, majd 1957 márciusáig a megyei tanács 

elnöke. Ezután felhagyott a politikával, elhagyta Miskolcot és a kispesti Vörös Csillag Traktorgyárban helyezke-

dett el lakatosként. 1957. március 15-én kizárták az MSZMP-ből. 1957 májusában letartóztatták, a Legfelsőbb 

Bíróság Népbírósági Tanácsa 1958. július 18-án életfogytiglani börtönbüntetésre ítélte a fellebbezés lehetősége 

nélkül. 1961-es szabadulása után a Vörös Csillag Traktorgyárban lakatos, majd műszaki vezető. Több műszaki 

könyv fordítója. 1981-től nyugdíjas. 1990-ben kezdeményezésére megalakult a borsodi 1956-os Munkástanács-

tagok Baráti Társasága. 1992–1997 között a Nagy Imre Társaság elnökségi tagja. 
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„… Én ezért a zárszóban nem kívánok kitérni minden képviselő felszólalására, csupán 

azokkal a kérdésekkel szeretnék foglalkozni, amelyeket a képviselőtársak felszólalásaikban a 

beszámolóval kapcsolatban javaslatként, vagy a minisztertanács működésével kapcsolatban 

kritikaként felvetettek. Achátz és Földvári képviselőtársak is nagyon erőteljesen vetették fel 

saját területük fejlesztésének problémáit, Achátz Pécs városa fejlesztését, Földvári Borsodét, 

a borsodi iparvidék fejlesztését. Azt hiszem, mindkét képviselőtársnak igaza van. Tervezé-

sünkben az elmúlt években a területi tervezés elvei, tehát az egyes területek komplex fejleszté-

sének szempontjai nem érvényesültek megfelelő módon. Nem érvényesülhettek megfelelő mó-

don azért, mert a tervezés a minisztériumokon keresztül ment és a minisztériumok az egyes 

területek fontosságát másképp és másképp értelmezték. Ez természetes is. Másképp értelmezi 

mondjuk Pécs fontosságát a kohó- és gépipari minisztérium, mint a vegyipari minisztérium, 

vagy a mezőgazdasági minisztériumok valamelyike. Ezért ezen a kérésen mi oly módon próbá-

lunk segíteni – s a minisztertanács ilyen határozatot már hozott is –, hogy az egyes megyei 

tanácsok végrehajtó bizottságai, illetve a kiemelt négy város végrehajtó bizottságai tervjavas-

latot készítenek a minisztertanács számára. A minisztertanács, amikor az éves terveket jóvá-

hagyja, nemcsak az egyes minisztériumok tervjavaslatait hagyja jóvá, hanem jóváhagyja a 

megyei végrehajtó bizottságok, illetve a kiemelt városok végrehajtó bizottságai által előter-

jesztett tervjavaslatot is. Ez a módszer módot ad arra, hogy az egyes területek fejlesztésének 

kérdéseit komplexen, együttesen tudjuk elbírálni. Persze ha segít is ez a módszer, rögtön hoz-

zá kell tennem azt is: mindazt a sok – valószínűleg jogos – kérést, amit Achátz képviselőtár-

sunk Pécscsel, Földvári képviselőtársunk Borsoddal kapcsolatosan vetett fel, nem fogjuk tudni 

megoldani. Ezeknek a kérdéseknek a megoldására idő kell. A kérdések egy része azonban 

olyan – ezt is rögtön hozzátehetem –, amely sürgős megoldásra vár. Ilyen kérdésnek tartom 

például Pécs vízellátásának megjavítását. Feltétlenül nagyon komolyan kell foglalkoznunk 

ezzel a kérdéssel, s meg kell oldani. Ennyit a területi tervezéssel kapcsolatban.  

Földvári képviselőtársunk nagyon határozottan vetette fel a beruházások kérdését és kritizálta 

ebből a szempontból a minisztertanács munkáját. Azt hiszem, teljesen jogos a kérdés kritikai 

módon való felvetése. A beruházás az a területe népgazdaságunknak, ahol az elmúlt években 

elkövetett mulasztások a legkirívóbbak. A beruházások terén elkövetett mulasztás nem jelent-

kezik olyan kiáltó módon, mint mondjuk a negyedéves termelési tervekben történő elmaradás, 

de azok, akik a gazdasági kérdésekkel foglalkoznak, tudják, hogy a beruházások körüli mu-

lasztásoknak nagyon súlyos kihatásuk van az életszínvonalra is. 

Egy példát hozok erre, éppen Borsod megyéből, a Kazincbarcikai Vegyikombinát példáját. A 

vegyikombinátnak ebben az évben 110 ezer tonna nitrogén-műtrágyát kellene termelnie, s 

azért, mert a gyár beruházásai körül nagyon komoly mulasztások történtek, a kazincbarcikai 

gyár ebben az évben semmiképpen sem fog tudni 110 ezer tonna műtrágyát termelni. Jó eset-

ben – nem tudom, mi a legutóbbi helyzet, most, jelenleg generáljavítás alatt van az üzem – azt 

hiszem, ebben az évben 60–70 ezer tonna műtrágyát tud termelni, többet nem.  

Miért következett be ez a mulasztás? Azért, mert a kazincbarcikai beruházásra – amely pedig 

egyik legnagyobb létesítményünk – az utolsó két-három évben nem fordítottunk olyan gondot, 

mint amilyet kellett volna.  
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A mulasztásnak ugyanezen a területen másik következménye például: úgy terveztük, hogy Ka-

zincbarcikát 400, vagy 450 millió forintból építjük fel. Legutóbb, amikor ezzel a kérdéssel 

foglalkoztam, már 750 milliónál tartottak. Ezért a beruházásokat illető kritika jogos. 

A minisztertanács látja ennek a kérdésnek fontosságát. Ezért egyszerűsítettük a beruházáso-

kat, a beruházások előkészítését… 

Most még egy kérdés van hátra, amit nem tudtunk megoldani: erőink központosítását a leg-

fontosabb beruházásokra. Központosítani kell erőinket a Tiszai Vegyiművekre, a kazincbarci-

kai üzem teljes felépítésére, a sztálinvárosi üzem bővítésére és részben az építkezések befeje-

zésére – szóval azokra a beruházásokra, amelyek a legnagyobb erőfeszítéseket követelik meg 

a népgazdaságtól és amelyeknek mielőbbi elvégzése nagyban hozzájárul népgazdaságunk 

gyorsabb ütemű fejlesztéséhez. Ezt a központosítást az elkövetkező hetekben és hónapokban 

kell elvégezni. 

Földvári képviselőtársunk felvetette még, hogy falun több olyan panasz van, amit gyorsabban 

kellene orvosolni. Ebben sok az igazság, de engedje meg Földvári elvtárs, hogy hozzátegyem: 

ezeknek a kérdéseknek az orvoslása nagymértékben a helyi szervektől függ… 

Itt van például a húsellátás kérdése. Az egyes falvak között nagy aránytalanságok vannak. 

Ahol a földművesszövetkezetek jól dolgoznak, ott a 

húsellátást megoldottnak lehet tekinteni; szinte 

minden héten van vágás és van friss hús. Ahol 

helyi szerveink nem fordítanak elég gondot a 

földművesszövetkezetekre, mellékes kérdésnek 

tekintik munkájuk megjavítását, ott a húsellátás 

nincs biztosítva.  

 

Szuhakálló II. akna, 1962. augusztus 29. 

Munkahelyi ellenőrzés és  

megbeszélés
278

 

 

A minisztertanácsnak az a véleménye, hogy feltétlenül biztosítani kell – különösen nyáron, 

ősszel, tavaszszal – a falu friss hússal való ellátását. Többek között ez a legfontosabb feltétele 

annak, hogy baromfi begyűjtési terveinket – és hozzáteszem: baromfi exportterveinket – telje-

síteni tudjuk, mert ha nincs friss sertéshús a faluban, akkor természetes, hogy több baromfit 

esznek a dolgozó parasztok. Nekünk az az érdekünk, hogy a falu húsellátása biztosítva legyen, 

de ennek nem az a módja, hogy a központi vágóhidakra, mondjuk Budapestre, még több ser-

tést hozzunk be, s innen szállítsuk le, mondjuk Szabolcs megye valamelyik községébe. A meg-

oldás az, hogy a faluban a földművesszövetkezetek segítségével hizlaljanak több sertést és 

több sertést vágjanak ott, a helyszínen. Rendelkezéseink ezt lehetővé teszik, s kell, hogy helyi 

szerveink éljenek ezekkel a lehetőségekkel.  
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 A képen Konyha Gyula főmérnök (jobbra) Pintér Aladár frontaknász, Németh György bányamérnök, Nagy 

Lajos bányamester és Deák János frontbrigád-vezető MTI Fotó: Birgés Árpád. Tulajdonos: MTVA Sajtó- és 

Fotóarchívum. Azonosító: MTI-FOTO-835390 
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Szuhakálló II. akna.  

Acéltámos frontfejtés
279

 

 

Szerintem részben az adó- és begyűjtési panaszok-

ra is ez vonatkozik. Az adó- és begyűjtési panaszok 

egy része olyan természetű, amelyeknek eredete a 

rendeleteinkben, törvényeinkben keresendő. Ezek-

kel a kérdésekkel a minisztertanácsnak kell foglal-

koznia, és foglalkozik is velük. Most például nagy 

gonddal dolgozunk a begyűjtési törvény módosításán, fenntartva a begyűjtés mennyiségének 

jelenlegi kereteit. Ez a törvény az országgyűlés elé kerül a legközelebbi ülésszakon – mint 

ahogy a minisztertanács beszámolójában ismertettem. Ebben a törvényben sok panaszt aka-

runk orvosolni, amelynek alapja a begyűjtési törvényben, vagy annak végrehajtási utasításá-

ban keresendő. 

Nagyon sok olyan panasz van azonban, amelynek oka 

az, hogy helyi szerveink, adó- és begyűjtési szerveink, a 

tanácsok végrehajtó bizottságai, a községekben, a járá-

sokban nem dolgoznak elég emberségesen, nem intéz-

kednek a felmerült panaszokkal kapcsolatban, a kérdé-

seket elhúzzák…”
280

 

 

 Szuhakálló 

II. akna,  

1962. augusz-

tus 29.
281

 

 

  

 

Czene János oktatásvezető a függőakna  

keretácsolatos biztosítását magyarázza  

a Munkaügyi Minisztérium 106. „Szeptember 6.”  

bányaiskola tanulóinak.
282

 

 

  

A szénosztályozó vasúti kiszolgálását a 

                                                           
279

 A kép 1962. április 19-én készült. Konyha Gyula főmérnök, Szlabé János üzemmérnök és Pásztor Miklós 

frontaknász megbeszélése a szuhakállói II. aknában. MTI Fotó: Birgés Árpád. Tulajdonos: MTVA Sajtó- és 

Fotóarchívum. Azonosító: MTI-FOTO-831738 
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 Hegedűs András válasza 
281

 A bánya műszaki vezetése. Jól látható, hogy itt már mindenkinél ott van, a BÖK (Bányászati Önmentő Ké-

szülék), amely bányatűz esetén a szénmonoxid mérgezést megakadályozta. A készülékek kötelező használatát az 

1959. november 26-án a mátraaljai lignitbányászat legtöbb áldozatával járó bányaszerencsétlensége után rendel-

ték el. Szűcsi X. aknába tűz keletkezett és akkor 21 bányász hősi halált halt, legtöbben szénmonoxid mérgezés-

ben. MTI Fotó: Birgés Árpád. Tulajdonos: MTVA Sajtó- és Fotóarchívum. Azonosító: MTI-FOTO-835392 
282

 A kép Kurityánban készült, 1962. június 1-én. MTI Fotó: Birgés Árpád. Tulajdonos: MTVA Sajtó- és Fotó-

archívum. Azonosító: MTI-FOTO-833655 
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MÁV „Berente szénpályaudvar”, önálló szolgálati főnöksége irányította.
283

 Ezen a berentei 

rendező pályaudvaron a MÁV intézte a bányáktól az iparvágányokon, illetve a vasútvonala-

kon érkező szénszállítmányok forgalmát, de az iparvágányokat is ők rendezték. (Szeles-akna, 

Alberttelep, Szuhakálló II. akna, Kurityán-Felsőnyárád, Ormosbánya, Rudolftelep). Ugyanez 

a forgalmi főnökség végezte az osztályozott szén, vagonokban való továbbszállításának kér-

déseit is. Napi szinten itt aztán nagyon sok vonat és vagon megfordult.  

Az állomást 1955. július 1-én nyitották meg, egy időben a felújított Sajószentpéter–

Kazincbarcika vonalszakasszal, amely kétvágányú.  

Új vasúti szárnyvágányt kellett építeni, mely a berentei szénpályaudvart közvetlenül – a régi 

Barcikai állomás kikerülésével – kötötte össze Szuhakállóval. Az új szárnyvonalnak pedig a 

Sajón is át kellett mennie. Maga a hídépítés is különleges volt, mert azt „szárazon” építették 

meg és csak utána – mesterséges folyómederben – vezették alá a Sajót. 

A Sajószentpéterről Kazincbarcikára vezető második, úgynevezett „B” vágányt ezen az állo-

máson keresztül vezették át. A szolgálat 1996-ban szűnt meg. 

 

Az építkezések több helyen megkövetelték 

a Sajó új mederbe való terelését 

 

 „Berente szénpályaudvart 

1955.július 01-én nyitották meg. A hivatko-

zott felügyeleti könyv első bejegyzése 

1955.aug.09. Feltételezem, hogy a megnyitás 

utáni 1 hónapban egy új szénpályaudvaron 

mindenkinek volt feladata bőven. (A kutya 

sem törődött a felügyeleti könyv felfektetésével!) Amíg nem kellett!... 

Egy régi felügyeleti könyv alapján 1955.11.15-én Pogány Dezső volt itt az állomásfő-

nök. 1956.ápr.06-án Szabó János volt az állomásfőnök. de valószínűleg csak helyettesített, 

mert 1956.május 25-én Pogány Dezsőtől Gurizatti Ferenc főintéző vette át az állomás vezeté-

sét. 1957.nov.08-án már Bártfai András felügyelő volt az állomás főnöke. Ő 1958 ápr.08-án 

adta vissza a főnökséget.1958.08.06-án állomásvizsgálatot végeztek ezen az állomáson. Po-

gány Dezső helyettese ekkor Liszkai János, ker.főn.h. Kasza Géza volt. A rendelkező fszt. 

Gyarmati István (később Szuhakálló áll .főnöke), Képes Károly, Kovács Lajos és Czirkus An-

tal voltak.  

A létszám: 172 fő!!! 

Az említett felügyeleti könyvet egy rendelet értelmében 1958.dec.31-én Pogány Dezső áll.főn. 

zárta le. (Sajnálatomra!)... 

1996. áprilisában Berente - Rendező pályaudvart személyzet nélküli szolg.hellyé nyil-

vánították,a kiszolgálási rendet megváltoztatták. Átmeneti ideig a raktárnoki, árupénztárosi 

hely az épületben maradt. A felügyeletet Kazincbarcika állomásfőnöke gyakorolta (csatolt 
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 A szénosztályozót kiszolgáló vágányhálózat nagyjából 22 km hosszúságú volt Berente térségében! 
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szolg.hely lett Berentéből) Az utolsó állomásfőnöke, Pommer Zoltán Miskolc-Gömöriben lett 

állomásfőnök, míg az utolsó főnök. h Halász Lászlóné 1996.nov.01-től Bánrévére került szin-

tén állomásfőnöki beosztásba. A szolg.hely 

állagában lepusztult, tetőszerkezet besza-

kadt, néhány év múlva elbontották. Ekkor a 

raktárnoki szolgálat a Borsodi Hőerőmű 

(később: AES) szolg. helyiségében bonyoló-

dott..”
284

 

 

M44.089 mozdony,  

Berente, 1962.
285

 

 

A szénpályaudvar és az iparvágányok 

helyzetével kapcsolatosan csak egy adalék. Amikor e területeken 400… 450 rakott szenes 

vagon összetorlódott – a szénosztályozó üzemviteli problémája miatt (sáros vizes szenek el-

tömték a rostákat, buktatókat…) a rendszer stabilitása „megzakkant”. Ilyenkor számos intéz-

kedéssel, megoldással kellett beavatkozni, nem ritkán, közbenső helyeken földre deponálni a 

szenet!  

 

A barcikai fűtőház a háború 

utáni években
286

 

 

A szénosztályozó hatékony kiszolgá-

lásának fokozása érdekében a MÁV, vonta-

tási főnökséget létesített Berentén, amely 

magába foglalta a korábbi kazincbarcikai fűtőházat is, és hat új és korszerű, M44. típusú, dí-

zel-villamos mozdonyt telepített ide. Ezek szinte csak az osztályozó és a szénpályaudvarának 

vagonrendezéseit végezték, kiváltva ezzel itt a gőzmozdonyos vontatást. Nagyrészt megoldot-

ták a Kazincbarcika körzetébe tartozó bányászati iparvágányok szenes forgalmát is, hozták – 

vitték a bányákhoz a szükséges vagon mennyiséget.
287
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 Husonyicza Gábor MÁV főfelügyelő emlékei 
285

 Rónaföldi Zoltán gyűjteménye (MÁV M44. sorozatú tolató és könnyű tehervonati mozdony, Bo’Bo’ tengely-

elrendezés, 442 kW, 80 km/h, Ganz MÁVAG 1957-1971). A MÁV legnagyobb darabszámú tolatómozdonya. 

Ugyanilyen mozdonyokat használ még a GYSEV, a budapesti HÉV-vonalakon a MÁV-HÉV, a Lengyel Állam-

vasutak (PKP) Lengyelországban, a Bolgár Államvasutak (BDŽ) Bulgáriában, a Horvát Vasút (HŽ) Horvátor-

szágban és a Szerb Államvasutak (ŽS) Szerbiában, valamit több hazai és külföldi ipari üzem is. A hasonló konst-

rukciójú iparvasúti mozdonyok sorozatjele A25. A gyártó MÁVAG, illetve Ganz–MÁVAG DVM2 gyári típus-

jelű mozdonya egyértelműen a második világháború utáni magyar vasúti járműgyártás legsikeresebb típusa, 

mely nemcsak idehaza, de számos külföldi országban is nagy számban futott és jelentős részük fut a mai napig 

is. Egyszerű robusztus szerkezete és megbízhatósága miatt igen kedvelt és kifejlesztésének idején kategóriájában 

világviszonylatban is az egyik legjobban sikerült típusnak számított. 
286

 Husonyicza Gábor gyűjteménye 
287

 Ez már engem és a családot is érintette! Az új koncepció szerint a bánrévei fűtőház ismét elvesztette önálló-

ságát. Édesapámat a kazincbarcikai fűtőház vezetésével bízták meg 1962-ben, majd lassan ez is megszűnt és a 

berentei vontatási főnökség vette át a feladatokat. A berenteit is vezette és változatlanul ellenőrizte a Bánréveit 

is. 1964-ben ezért kellett Kazincbarcika városba költöznünk.  
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MÁV Vontatási Főnökség  

Berente 1962, mozdonyszín 
288

 

 

Ilyen módon a szénosztályozói, valamint a 

bányászati iparvágányok területről a korábbi gőz-

mozdonyok (324. és 411. sorozat gépei) lassan 

kiszorultak. 

Munkaszüneti napokon pedig az új dízel-

mozdonyok – ikerkapcsolásban – szén-

irányvonatokat vontattak az ország észak-

keleti, keleti régióiban elhelyezkedő vasútál-

lomásokra, a nagyfogyasztókhoz. 

 

 

 

 

 

 

Szuhakálló vasútállomás, 

az M44. 068 balesete  

szenes kocsikkal, 

1960-as évek
289

   

 

A berentei vontatási főnökségen a dízel-

mozdonyok bizonyos szintig terjedő javítá-

sa is folyt, ezért itt már ezek a szakemberek 

voltak túlsúlyban. 

 

 

 

 

 

M44. mozdony motor kiemelése 

Berentei Vontatási Főnökség
290
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 Rónaföldi Zoltán gyűjteménye 
289

 Rónaföldi Zoltán gyűjteménye (A mozdony kisiklott, viszonylag kis sebességnél, ezért a kár nem volt jelen-

tős.) 
290

 Rónaföldi Zoltán gyűjteménye 
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Az M44. eredeti festése
291

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M44.089. D3 javítás
292

 utáni  

próbamenet, 

1968. Jósvafő
293

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amikor még a bányák termeltek, az erőmű is dolgozott  

és a MÁV alig győzte a szállítást…
294
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 Én mélyebb-zöld színre emlékszem! 
292

 Motormegbontással járó vizsgálat 
293

 Rónaföldi Zoltán gyűjteménye (A mozdonyon balról jobbra: Széles Lajos mozdonyvezető, Bencze Bálint és 

Turcsányi Zoltán motorszerelők. A mozdony előtt áll balról: Lovas István (MÁV Igazgatóság Miskolc) és 

egyenruhában id. Rónaföldi Zoltán műszaki-főintéző, vontatási főnök. 
294

 Laczó József fényképe 
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Vágánysor Sajószentpéter felé
295

 

 

 

 

Berente Szénpályaudvar, 

bontás utáni helye…
296

 

 

Egy érdekes „színfolt”, szintén a bá-

nyászati emlékekből: 

 

„… Az 1950-es évek közepétől a nö-

vekvő energiahiány ellenére stabilizálódott az ipar helyzete. Az ötéves tervprogramok, a vas- 

és acél országának jelszava, az energiaigényes alumíniumgyártás növelése arra késztette lése 

arra késztette az országot, hogy a legkönnyebben elérhető energiaforrás érdekében a szénbá-

nyászatot fejlessze. Ezt egy olyan időszakban kellett végrehajtani, amikor munkaerő-hiány 

volt a bányászatban, és csaknem minden építési alapanyag beszerzése nehézségbe ütközött. A 

létszámproblémát nem enyhítette a katonák vagy az internáltak és elítéltek bányabeli alkal-

mazása sem, ezért a Gazdasági Bizottság úgy döntött, hogy egy olyan építővállalatot hoz lét-

re, amely bányászlakások és szociális létesítmények építésével az elsődleges gondot megoldja. 

1957. január elsején határozat született a Bányászati Építő Vállalat megalakításáról.  

Nyilvánvalóvá vált, hogy a növekvő széntermeléshez a megfelelő munkaerő csak úgy biztosít-

ható, hogy házak és lakótelepek építésével helyhez kötik a bányászokat, a szegényes bányász-

kolóniák helyett az akkori igényeknek megfelelő lakások biztosításával.  

1957-ben 10.000 bányászlakás megépítését tűzte ki célul a kormány, ezek mellett az új aknák-

hoz tartozó épületek, irodák, fürdők, trafóházak, feladóállomások, kórházak, osztályozók, utak 

építése is a BÉV feladatkörébe tartozott. Az új vállalat műszaki és alkalmazotti létszámának 

egy részét az 1956-ban megszüntetett Közmunkák Igazgatósága, röviden KÖMI-táborok ké-

                                                           
295

 Fortepan 
296

 Bana Gyula fényképe 2009.01. http://www.vasutallomasok.hu/allomas.php?az=brns 

http://www.vasutallomasok.hu/allomas.php?az=brns
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pezték, ahol nemcsak a fizikai munkásállomány, hanem megfelelő tervezői és műszaki gárda is 

rendelkezésre állt. Tehát 1957. január 1-i 

hatállyal a KÖMI 401. sz. Vállalat a Nehéz-

ipari Minisztérium felügyelete alá került, és 

ezzel egyidejűleg a Bányászati Építő Vállat 

nevet vette fel. 

 

Sajószentpéter BÉV telep
297

 

 

A legjelentősebb lakásépítési akciók a 

borsodi szénmedence nagyobb bányaüzemei-

nél folytak. Az első ütemben elkészült lakások 

a következők voltak: Rudolftelepen 136, Ormosbányán 68, Izsófalván 20, Sajószentpéteren 

367, Tiszapalkonyán 132. A BÉV nevéhez fűződik Miskolcon a Szentpéteri kapui Kórház befe-

jezése, a pálházai perlitüzem felépítése és Mádon Európa legkorszerűbb ásványelőkészítő-

művének a létrehozása, amely évi 100 ezer tonna készterméket állított elő. 

A BÉV tevékenysége az ország más területeire is kiterjedt. A legnagyobb építkezések 

az alábbi helyeken folytak: Tatabánya-Óvárosban 323, Kertvárosban 277, Herenden 53, Hi-

dason 108, Mázán 78, Szászváron 130 lakás. Az üzemi épületek közül meg kell említeni a sop-

roni szövödét. A fontosabb munkák közé tartozott az inotai erőmű csúcserőművének megépíté-

se, amit más építő-ipari egység nem vállalt el…”
298

 

  

Sajószentpéter egyik városrésze talán még mindig a 

BÉV-telep nevet viseli, ha nem, akkor az idősebbek még 

erre a névre egészen biztosan emlékszenek. 

 

Edelény, 1957. augusztus 29.  

Sorozatban épülnek a négylakásos ikerházak Edelényben. A 21. 

sz. Állami Építőipari Vállalat 2-4 és 8 lakásos összkomfortos 

lakást épít és ad át az év végéig a bányászoknak.
299

  

 

 

Edelény, 1957. december 21.  

Az Edelény község mellett felépült  

új bányászlakótelep lakói átveszik  

kulcsaikat a  lakótelep átadása után.
300
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 ifj. Horváth Mihály fényképe https://mapio.net/pic/p-6212205/ 
298

 Dr. Rudnyánszky Pál: A Bányászati Építő Vállalat a bányászat szolgálatában  
299

 MTI Fotó: Balassa Ferenc. Tulajdonos: MTI Fotóarchívum. Azonosító: MTI-FOTO-797336 
300

 MTI Fotó: Fehérváry Ferenc. Tulajdonos: MTI Fotóarchívum. Azonosító: MTI-FOTO-799235 

https://mapio.net/pic/p-6212205/
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Kazincbarcika, 1959. szeptember 22.  

A képen: a kazincbarcikai volt libalegelőn  

a Nyíregyházi 6. sz. Mélyépítő Vállalat utat épít.
301

  

 

Ahhoz, hogy a borsodi szénbányászat 

termelési adatait a kezdetektől áttekintsük, 

már esély sincs! Néhány adatot azonban a 

szemléletesség kedvéért megadunk, hogy az 

itteni szénbányászat nagyságát azok is érzé-

keljék, akik erről semmit sem tudnak. A leg-

régebbi adatok ebben a táblázatban az 

ózdvidéki és borsodi bányákat együtt tartal-

mazzák. 

Év 
Termelés 

(tonna) 

1867302 54 409 

1876303 94 606 

1887304 277 776 

1891305 433 949 

1899306 945 500 

1900307 1 008 692 

1913308 1 290 999 

1914309 1 212 048 

 

A fennmaradt iratokból próbálunk meg – a könyvben érintett időszakokra – adatokat adni. 

Év 

Borsodi 

Szénbányák 

(kelet-Borsod 

Ózdvidéki 

Szénbányák 

(nyugat- 

Borsod 

Borsodi 

Szénbányák 

(összevonás 

után) 

Összesen 

ezer tonna 

1946 949,5 500,0 

 

1 449,5 

1947 1 404,9 600,0 2 004,9 

1948 1 761,1 700,0 2 461,1 

1949 1 955,9 800,0 2 755,9 

1950 2 203,8 900,0 3 103,8 

1951 2 459,6 1 000,0310 3 459,6 

1952 3 038,9 1 122,6 4 161,5 

                                                           
301

 „A Közlekedés- és Postaügyi Minisztérium nagy összegeket fordít új utak építésére és a meglévők korszerűsí-

tésére. Az elmúlt két évben többszáz kilométeren javították ki az országutakat. 1959-ben 600 kilométer hosszú-

ságban portalanítják, illetve korszerűsítik a meglévő utakat és csaknem 100 kilométer új, nagyrészt betonutat 

építenek.”  MTI Fotó: Lajos György. Tulajdonos: MTI Rt. Fotóarchívum. Azonosító: MTI-FOTO-810819 
302

 Hivatalos Statisztikai Közlemények, 1869 
303

 Hantken Miksa adata 
304

 Magyar Bányakalauz 1888 
305

 Magyar Bányakalauz 1892 
306

 Bányászati és Kohászati Lapok 1915 
307

 Bányászati és Kohászati Lapok 1901 
308

 Bányászati és Kohászati Lapok 1915 
309

 Bányászati és Kohászati Lapok 1914 
310

 Az Ózdvidéki Szénbányák 1946-1951 adataira nem találtam hiteles forrást. Ezért ezeket az adatokat egy fel-

futó termelési adatsorral veszem figyelembe. 
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1953 3 233,5 1 225,4 4 458,9 

1954 3 168,3 1 125,5 4 293,8 

1955 3 060,2 1 045,3 4 105,5 

1956 3 083,3 968,8 4 052,1 

1957 3 121,1 856,6 3 977,7 

1958 3 711,1 1 049,4 4 760,5 

1959 3 984,2 1 072,6 5 056,8 

1960 4 319,2 1 145,0 5 464,2 

1961 4 562,9 1 194,3 5 757,2 

1962 4 497,0 1 249,1 5 746,1 

1963 4 720,3 1 329,9 6 050,2 

1964 4 890,8 1 404,9 6 295,7 

1965 5 036,3 1 434,0 6 470,3 

1966 5 069,0 1 443,2 6 512,2 

1967 4 719,2 1 334,3 6 053,5 

1968 4 910,2 1 354,9 6 265,1 

1969 4 936,5 1 326,3 6 262,8 

1970 4 868,3 1 348,7 6 217,0 

1971 4 684,5 1 301,3 5 985,8 

1972 4 176,9 1 131,9 5 308,8 

1973 4 182,5 1 099,0 5 281,5 

1974 

 

5 269,7 5 269,7 

1975 5 222,3 5 222,3 

1976 5 305,4 5 305,4 

1977 5 286,1 5 286,1 

1978 5 305,4 5 305,4 

1979 5 339,8 5 339,8 

1980 5 316,1 5 316,1 

1981 5 374,1 5 374,1 

1982 4 966,6 4 966,6 

1983 4 903,9 4 903,9 

1984 4 811,2 4 811,2 

1985 4 362,2 4 362,2 

 
102 709,0 31 063,0 61 462,8 195 234,8 

 

1786-tól a borsodi és ózdvidéki területen a valószínűleg kitermelt szén mennyisége: 

~ 300 millió tonna
311

 

A borsodi és ózdvidéki területek jelenleg ismert és rendelkezésre álló földtani szénvagyona: 

~ 427 millió tonna 

 

 

 

 

Kazincbarcikai  

bányászlakások
312
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 Rónaföldi Zoltán: Kronológia. A borsodi és ózd vidéki szénbányászat fontosabb évszámai, eseményei. (Ma-

gyar Elektronikus Könyvtár) 
312

 A népnyelvben sokáig „libalegelő”, hivatalosan Mező Imre körút, most Alsóvárosi körút… A keresztutcái 

személyekről, virágokról elnevezettek.  



Rónaföldi Zoltán  A „borsodi kooperáció” és Kazincbarcika építése 169 

 

A Borsodi Szénbányák központja,  

1974, Miskolc
313

 

 

Arra nézve egy személyes emlék, hogy a „borsodi kooperáció” üzemei időnként egymásnak 

is okoztak problémákat, csak egy gondolat. Majd 

ez erőműre, aztán a BVK-ra vonatkozóan is meg-

adunk egy-egy ilyet a későbbiekben, itt viszont a 

szénbányászatra vonatkozó emlék. 

 

A legnagyobb hosszúságú,  

kétkonzolos híd
314

 

 

A Berentén épült központi szénosztályozóhoz há-

rom irányból futott be függőkötélpálya. Északról az 

edelényi, déli irányból pedig a lyukói és a kazincbarcikai – tervtárói pályák. E két pálya a 

berentei bánya melletti Kötélpálya Üzemegység fogadó-feladó állomására érkezett, illetve 

indult. Innen az osztályozóig már függősínpálya vezetett.
315

 Ez a lakott területek felett, a 26. 

főút, a vasutakat is érintve vezetett (akkor még a BVK-t nem érintette, mert a kazincbarcikai 

része, illetve a berentei része között a falu a főútig ért). Éppen ezért nagyteherbírású „négy-

szöghidak” védték a pálya alatti területeket az esetlegesen leeső csilléktől. 

                                                           
313

 Fortepan 
314

 Rónaföldi Zoltán fényképe. A híd baloldala a Borsodchem iparványát, a középső rész a 26. főutat és a kerék-

párutat, a jobb konzol pedig a MÁV „A” vágányát, az Ózd – Bánréve – Miskolc vonalat érintette. 
315

 A nem lakott területeken úgynevezett „háromszöghidakon” vezetett függősínpálya volt, amely hat darab 40,5 

méteres hídból és a bevezető 65,5 méteres szakaszból állt. Ez így összesen 308,5 méter. A védett helyeken ez 

„négyszöghíd” rendszer, 6 darab, 334 méter teljes hosszban. 
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Ezek rácsos acélszerkezetek voltak, idomacélokból, lemezekből, szegecselt rendszerben épít-

ve. A hídszerkezet padozata 100 mm vastag, keményfa-borítás. A hidak szerkezete tipizált 

volt, de a hosszuk (oszlopközök) attól függött, ahogy a védendő objektum ezt megkövetelte. 

A legnagyobb volt a 26. főutat, és a Miskolc-Bánréve vasutat átívelő, kétkonzolos hídsza-

kasz.
316

   

 

A négyszöghidak mérete jól  

érzékelhető a kép alapján
317

 

 

Az 1980-as évek elején az acélszerkezetben 

olyan mértékű korróziós jelenségeket tapasz-

taltunk, amely elképesztő volt. Az 

UVATERV –et
318

 kértük fel a vizsgálatokra, 

a szakvéleményezésre, illetve a lehetséges 

javítások, megerősítések tervezésére, a saját 

tervezőirodánk és szakembereink közreműködése mellett, mert ők már a pálya tervezésében is 

benne voltak és a méretezések, számítások, gyártási rajzok is rendelkezésre álltak.
319

 

Egyértelmű volt, hogy a nitrogén-dioxid és a levegő víztartalmával „salétromossavat” 

(NHO2), és talán salétromsavat is (NHO3) képe-

zett. Ez okozta a problémáinkat, és nem is kicsit! 

 

A „sárga” füst
320

 

 

A védőhidak olyannyira meggyengültek, hogy az 

elemeik egy része cserére szorult, illetve, vagy 

valamilyen módon megerősítéseket kellett tervez-

ni és végrehajtani. Egyes szakértői vélemények 

olyan ötletet is megfogalmaztak, hogy komplett hídszakaszokat gyártsunk le és azokat egyben 

cseréljük le! 

Mindezt egy olyan működő rendszeren, amely éjjel-nappal üzemben volt, a szénszükséglet 

miatt pedig általában hétvégeken, munkaszüneti napokon is! 
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 Ez a hídszakasz 48 méter hosszú volt és még ehhez kapcsolódott a kétszer 12 méter konzolos rész. Így a teljes 

hossza 72 méter volt. Nos, a bontáskor, a már teljesen „lekönnyített”, azaz a nem teherviselő elemeket leszerelve 

is több mint 130 tonna volt! Az egyedi védőhidak, amely a függőkötélzet alatt utakat, épületeket egyéb objektu-

mokat védtek általában vasbeton szerkezetek voltak, de ettől eltérően léteztek acélsodrony védőhálók, és acél-

szerkezetű egyedi védőhidak is. 
317

 Foto Rónaföldi Zoltán. 
318

 1948-ban létrehozott, út- vasúttervezéssel foglalkozó vállalat. Ma is létezik Tevékenysége elsősorban a köz-

lekedési infrastruktúra területeit öleli fel: repülőterek, autópályák, utak, vasutak, hidak, felüljárók, alagutak, 

metró-rendszerek, folyami kikötők, közlekedési épületek, járműtelepek, mélygarázsok és parkolóházak, távköz-

lési tornyok létesültek tervei alapján, Magyarországon és külföldön egyaránt. 
319

 Természetesen a munkákban benne volt az akkori Nehézipari Műszaki Egyetem (NME) néhány tanszéke is. 
320

 Kazincbarcika, 1965. február 5. MTI Fotó: Birgés Árpád. Tulajdonos: MTVA Sajtó- és Fotóarchívum. Azo-

nosító: MTI-FOTO-C_PAD19650205003 
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Mindezt a problémák teljes körű feltárására, a teljes függőpálya-rendszer homokszórásos le-

tisztítása is megelőzte.  

Maga az „újjáépítés és megerősítés” hónapokig tartott, még úgy is, hogy a bányagépjavítónk 

a tervezett acélszerkezeteket előre legyártotta. Ezt követte a beépítés, megerősítés – részben 

csavarkötéses kapcsolásokkal, részben hegesztett szerkezetekkel – aztán pedig egy speciális 

festékekből álló bevonatolással.  

Mindez időben, munkában és költségekben is horribilis számokkal, mutatókkal, pénzzel való-

sult meg! Nem beszélve a kivitelezés hihetetlen balesetveszélyes körülményeiről… 
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A „borsodi kooperáció”. 

A borsodi villamos- és hőenergetika 
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„Energia, az anyagnak az az alapvető tulajdon-

sága, amelynél fogva munka végzésére képes.” 

 

 Nézzük ezek után a második összetevőt, az energetikai részt, a hőerőművet! Az előző 

fejezetekben érzékeltettük, hogy az országnak mennyire fontos volt a villamosenergia ellátás, 

illetve annak folyamatossága és fejlesztése. A „borsodi kooperáció” elemeként tehát a szén-

osztályozó közelében egy széntüzelésű villa-

mos erőmű épült. A szénosztályozóról osztá-

lyozás után közvetlenül az erőműbe egy nagy-

teljesítményű szállítószalag adta át a porsze-

net.   

 

Borsodi Erőmű építése 1951
321

 

 

Az erőműnek összetett feladatot kellett ellátni. 

Elsődlegesen villamos energiát kellett előállítania, másrészt pedig a környező ipari fogyasztó-

kat gőzzel és meleg vízzel kellett ellátnia. A kommunális fogyasztók részére pedig majd táv-

fűtést kellett szolgáltatnia, így az épülő új várost és intézményeit is erre tervezték.  

Eredetileg 1953-ban már üzemelnie kellett volna, de már a tervezés nagyjából egy évet ké-

sett.
322

 Súlyos anyag, munkaerő, kivitelezői kapacitás hiány nehezítette a munkát.  

 

 „… Tisztelt Országgyűlés!  

Hozzászólásomban népgazdaságunk fontos területével, a vegyipari és. energiaügyi miniszté-

rium munkájával szeretnék/ foglalkozni. Ez a minisztérium irányítja a villamosenergiaipart, 

továbbá a vegyipar minden ágát, s felügyelete alá tartozik az ásvány- és ércbányászatunk is. 

 Pártunk és kormányunk eddig is nagy súlyt helyezett ezen iparágak fejlesztésére. A 

villamosenergia-ipar az elmúlt tíz év során nagy fejlődést ért el. Az ötéves tervben új erőmű-

vek egész sora épült meg. A Mátravidéki Erőmű kezdett beruházását az ötéves tervben befe-

jeztük. Megépült az Inotai és a Sztálinvárosi Erőmű. A Borsodi Erőmű ez évben három géppel 

üzembe indul. A nagy létesítmények mellett számos kisebb erőművet korszerűsítettünk, mint 

például a tatabányait és komlóit. Az erőművek építése mellett jelentősen bővült a 

villamosenergia-elosztó hálózat is. Az elmúlt öt év során 1150 kilométer hosszú, 120 kilovol-

tos távvezeték épült. Amíg az elmúlt rendszer 25 éve alatt mindössze 950 község volt villamo-

sítva, körülbelül 140 000 fogyasztóval, addig mi öt esztendő alatt 620 község villamosítása 

mellett 1200 mezőgazdasági egységet (állami gazdaságot, termelőszövetkezetet, gépállomást) 

láttunk el villamosenergiával, mintegy 260 000 fogyasztót kapcsoltunk be az energiaszolgálta-

tásba.  
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 Rónaföldi Zoltán gyűjteménye 
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 Villamos Erőmű Tervező és Szerelő Vállalat 
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Nincs a népgazdaság rohamos fejlődésének, a kultúrforradalomnak egyetlen olyan területe 

sem, amely ne függne össze a villamosenergiaipar fejlődésével. Nem véletlen az, hogy a Szov-

jetunióban a villamosítás a jólét és a kulturális fellendülés szimbólumává, a kommunizmus 

felé való haladás egyik döntő tényezőjévé vált… 

Villamosenergia-iparunk fejlesztésénél követtünk el hibákat is. A nagyarányú fejlődés nem 

volt elégséges ahhoz, hogy energiaiparunk a rohamosan növekvő igényekkel lépést tudjon 

tartani. Emiatt 1952-ben, de különösen 1953-ban és 1954 első két hónapjában komoly nehé-

zségek mutatkoztak az energiaellátás terén, számos esetben került sor az ipar és a lakosság 

fogyasztásának korlátozására.  

Az 1954. február 15-én bevezetett tervszerű energiagazdálkodás eredményeként a meglévő 

teljesítmények helyes elosztásán és felhasználásán keresztül ma már villamosenergia-iparunk 

a lakosság részére és az ipar területéhez szükséges igényeket üzembiztosan kielégíti. A meglé-

vő aránytalanságok kiküszöbölése azonban még komoly munkát igényel. Éppen ezért a tárca 

költségvetésében a villamosenergia-ipar jelentős súllyal szerepel. Több mint félmillió, forintot 

fordítunk az erőművek kapacitásának növelésére és a hálózat bővítésére. Az 1955-ös év során 

a Borsodi Erőmű három gépegysége 90 megawattos teljesítménnyel rendelkezésre fog állni. 

Ez évben tovább folytatjuk legnagyobb teljesítményű erőművünk, a Tiszapalkonyai Erőmű 

építését. Ez évben sor kerül az inota – ajkai távvezeték, 

és a pécs – kaposvári távvezeték megépítésére is.  

Mindezek az eredmények elősegítik a Központi Vezető-

ség március 4-i határozatának végrehajtását, ami abban 

is megmutatkozik, hogy a villamosenergia-ipar 1954. 

évi termeléséhez képest ebben az évben 10,2 százalékkal 

több villamosenergiatermelést irányoz elő…”
323

 

 

Az erőmű épületelemeinek 

előregyártása
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Erőmű 60tonnás pillérek 

beemelése, 1952.
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 Bozsóki Ferenc felszólalása, 1955. április 20. Országgyűlési napló, 1953. I. kötet • 1953. július 3. - 1956. 

február 11 

https://library.hungaricana.hu/hu/view/OGYK_KN-1953_01/?query=borsod&pg=366&layout=s 
324

 Géczi Gyula – Nagy Gyula: Szemtanúk szavaival 
325

 Filmhíradó, 1952. 

https://library.hungaricana.hu/hu/view/OGYK_KN-1953_01/?query=borsod&pg=366&layout=s
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A  60 tonnás nagyelemek előregyártása még 1951-ben elkezdődött. Ezek lettek az épület tar-

tóoszlopai. Rájuk kerültek a pillérek, a tartók.  

Az erőmű építésében 11 NDK
326

 vállalat is részt vett, köztük a VEB Brücken- und Stahlbau 

Leipzig, VEB Bergmann – Borsig. A hazaiak közül a Láng Gépgyár szállította a turbinákat, a 

Ganz a generátorokat, az Április 4. Gépgyár a vízelőkészítő egységeket. A Villanyszerelő Ipa-

ri Vállalat (VIV) végezete a szereléseket, az építések egy része pedig a 31. Állami Építőipari 

Trösztre hárult. 

 

„… 1953 tavaszán a brigádunk feloszlott. A főépítésvezető megkérdezte, hogy ki érti a 

terméskő faragást és felrakást? Mivel Fodor Misi és én értettünk hozzá, Berentére küldtek 

bennünket a vegyi kombinát sóraktárának belső kőpilléralapjait rakni. A szomszédságában 

épült a hőerőmű, melynek betontartóváz pillérjeit a helyszínen öntötték és megkötés után ha-

talmas tornyokra szerelt drótkötelek és húzógépsorok segítségével állították fel. Ennek sok 

nézője volt. Még a szomszédos Sajószentpéterről iskolás gyerekek is voltak a kíváncsiskodók 

között. Amikor 45 emeléshez érkeztek, a drótkötél megakadt. Ezért abbahagyták a munkát. 

Igen ám, de a tízezer forint kitűzött jutalom nem hagyta nyugton a brigád tagjait. 

Másnap este tízkor ismét nekiveselkedtek és beindították a gépeket. Ekkor történt a tragédia. 

Egy kötél elszakadt, nyomban a többi kötelet is szétszaggatta, és vitte magával a többi állító 

toronyállványt, amelyek összehajladozva ledőltek. Összetörték a felvonulási épületeket, szét-

szaggatták a villanyvezetékeket, s földrengéshez hasonló pusztítást végeztek. Ezer szerencse, 

hogy mindez nem akkor történt, amikor az iskolás gyerekek is ott voltak. Az is szerencse, hogy 

egy ember sem tartózkodott a közvetlen közelben, s így baleset nem történt. Viszont a műveze-
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 A Német Demokratikus Köztársaság (röviden NDK, németül Deutsche Demokratische Republik, DDR, nem 

hivatalos elnevezéssel Kelet-Németország) szocialista állam volt, amely 1949 és 1990 között létezett Németor-

szág szovjet megszállási zónájában. 1989. augusztus 19-én, az osztrák-magyar határon megrendezték a páneuró-

pai pikniket. Az eseményt kihasználva sok Magyarországon tartózkodó NDK-állampolgár jutott át Ausztriába. 

Augusztus 23-án a budapesti NSZK-nagykövetségre menekült NDK-polgárok szabadon elutazhattak az NSZK-

ba. Szeptember 4-én Lipcsében tömegtüntetések kezdődtek. Szeptember 10-én, vasárnap este Horn Gyula ma-

gyar külügyminiszter A Hét című tévéműsorban bejelentette: „Az itt-tartózkodó NDK állampolgárok saját, tehát 

NDK úti okmánnyal eltávozhatnak abba az országba, amely befogadja őket. Ez 0 órától lép érvénybe.” Már 

éjfélkor több ezer NDK-polgár hagyta el Magyarországot a hegyeshalmi határátkelőnél. A magyar politikai ve-

zetés az NDK-vezetéssel való egyeztetés nélkül hozta meg döntését. 1989. szeptember 30-án a varsói NSZK-

követségre bejutott keletnémet polgárok szintén szabadon elutazhattak nyugatra.1990 januárjától kezdve a még 

zajló tüntetések fő jelszava már a „Wir sind ein Volk!” (Egy nép vagyunk!) és a „Deutschland einig Vaterland” 

(Németország egységes haza – idézet az NDK himnuszából) volt. Az állambiztonsági szolgálat (Stasi) kelet-

berlini központja előtt tüntettek január 15-én. 1990. február 14-én elkezdődtek a 4+2 egyeztetések. A két német 

állam, illetve a 2. világháború győztes hatalmainak vezetői egyeztették a német újraegyesítés feltételeit. A tár-

gyalások nehezen haladtak, mivel Franciaország nehezményezte egy nálánál nagyobb gazdaságú, népességű és 

„rovott múltú” állam megjelenését a Rajna túloldalán. 1990. március 18-án megrendezték az első demokratikus, 

valóban többpárti választásokat az NDK-ban. A választások a keletnémet CDU győzelmével végződtek. Lothar 

de Maiziére (CDU) kormányába belépett a keletnémet SPD is. 1990. március 18-án megkezdődtek a tárgyalások 

egy NSZK és NDK között létrejövő gazdasági, pénzügyi és szociális unióról. 1990. július 1-jén életbe lépett a 

gazdasági és pénzügyi unió a két német állam között. Megalakult a kárpótlási hivatal, melynek feladata, hogy az 

államosítások kárvallottjait kárpótolja és a még működő állami cégeket magánosítsa. 

1990. augusztus 31-én megkötötték a szerződést a két német állam egyesüléséről. A szerződést mindkét állam 

parlamentje nagy többséggel fogadta el. 1990. október 3-án az NDK parlamentjének utolsó ülése, melyen össze-

gezték az állam létezésének 40 évét, majd a keletnémet himnusz hangjaira bevonták az NDK zászlaját. Az NDK 

a Német Egység Napján 24:00 órakor megszűnt létezni, beolvadásával létrejött az egységes Németország válasz-

falak nélkül. 
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tő sokkos állapotba került, sírógörcsöt kapott a pusztulás láttán, s emiatt kellett kórházba 

szállítani. Az anyagi kár mintegy hárommil-

lió forintot tett ki és az építkezésen hat hó-

napra visszaesett a munka. A tornyokat szét 

kellett darabolni és visszaszállítani Buda-

pestre a Ganz-gyárba kiegyengetni…”
327

 

 

Erőmű előregyártott 

oldalfalak beemelése, 1952.
328

 

 

 

Ugyanez egy másik megközelítésből sokkal 

„optimistább” és „regényesebb” formában! 

 

 

Az erőmű építése, 1952.
329

 

 

 

„… A gyárak helyén is lázasan folyik 

a munka. Mire a csikorgó tél beköszönt, a 

hőerőműnél nagy dologra készülnek az épí-

tők. 

Még a télen felállítják az első nagyelemet. 

Persze, a szemtanúk már így is értik miről van szó. 

Azonban a közérthetőség kedvéért el kell monda-

nunk, hogy hazánkban a nagy betonelemek előre-

gyártását csak az ötéves terv során kezdték el. 

 

Berente, 1953. október 16. 
330

 

 

Ha ezelőtt volt is, többtonnás elemekről csak a szov-

jet gyakorlat alapján hallottak építőink. 

Ilyen hatalmasokról, mint a hőerőmű betonelemei, 
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 Sallai András Kazincbarcika egyik építője. Jászalsószentgyörgyre való,1914-ben született, és 1950 novembe-

rétől 1953 júliusáig kőművesként dolgozott városunkban. 
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 Filmhíradó, 1952. 
329

 Filmhíradó, 1952. 
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 Szerelik az „A-elemeket” az ERBE (Erőmű Beruházási Vállalat) dolgozói a berentei erőmű építkezésén. A 

háttérben a nagynyomású és nagy átmérőjű erőművi csővezetékek hordozására szolgáló, A vasbeton tartók és 

azok faácsolatai. MTI Fotó/Magyar Fotó: Hollenzer Béla. Tulajdonos: MTI Zrt. Fotóarchívum. Azonosító: MTI-

FOTO-777021 
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hallani sem igen hallottak. Hiszen itt egy-egy tartóoszlop súlya hatvan tonna, vagyis hatszáz 

mázsa. Nem nehéz elképzelni a nagyságát, ha meggondoljuk, hogy egy-egy oszlop három vas-

úti kocsi rakományát jelenti betonból, kavicsból, vízből. 

Nem csoda, ha nagy izgalom uralkodott a tröszti emberektől kezdve egészen a segédmunkás-

okig mindenkin. Hiszen itt csoda történik. Olyan csoda, amilyenre csak a szocialista építés 

adhat példát. 

Csikorgó, fagyos időben érkezett el az első keretállás felállítására kitűzött nap. A kezek meg-

gémberedtek a fagyos vas köteleken, de az építők telve bizakodással, már is ott látták állani – 

tetején a szélben csapkodó vörös zászlóval –, az első nagyelemet. . 

S már az egész környezet, minden eddigi munka is szinte kicsinynek tűnt előttük. Hiába volt 

száznyi munkásbarak körös – körül, földből kiemelkedő irodaépületek, itt egy alap, s a mély-

építmények hosszú sora, ezen a napon mindenki az óriásbikára figyelt. Ezek állítják fel a fekve 

is embermagasságnyi szélességű, majd ötven méter magas tartóoszlopokat.  

A nap vérvörös reggellel kezdődött. Fagyos szél fogadta a felkelő napot, s öt-tíz méter magas-

ságban olyan vad szél kavargott, hogy szinte rossz volt nézni. 

Mégis: a próba elkezdődött. Csikorogtak a drótkötelek. A tartóoszlop egyik vége, mint egy 

megfagyott óriáskígyó – elhagyja a földet, s lassú szögben mind magasabbra emelkedik. 

De emelkedik a szél rohama is. 

A fiatal építésvezető dermedten kapja fel a fejét a fel-felcsapó szélviharra. Mi lesz itt? 

Az oszlop felső vége azonban lassan mindinkább felfelé kerül. 

Mire a nap délutánra hajlik, megfeszülnek a hatalmas drótkötelek, s az oszlop, ha ingva is, 

egyenesen áll. 

Ebben a pillanatban soha nem látott vad szélroham vonul végig a tájon. Recsegnek, ropognak 

a kötelek, zűrzavar lárma csap fel, mely valóságos szélorkánná dagad a térségben. 

– Dűl az oszlop. 

A majd ötven méter magas oszlop meginog. Egy-két kötél elpattan, az a nagy betonépítmény 

féloldalra hanyatlik el. 

Emberek rohannak, ki merre lát. Dől az oszlop! Új szélorkán csap át a zugok között, fagyos 

havat verve fel a földről. Aztán bődületes reccsenéssel a raktárépület tetején vágódik végig az 

óriási test. 

Mindenkiben „meghal a vér”.  Az újságírók, fotóriporterek, akik, mint –, méhek az édes vi-

rágra – úgy szálltak, jöttek ide erre a hírcsemegére, hülledezve néznek. Ahol ezelőtt egy perc-

cel még hatalmas oszlop állott, most betontörmelék fehérlik, s ahol előbb raktárépület volt. 

most összezúzódott téglahalmazból ver fel vereslő port a tovazúgó orkán. 

Az emberi arcokon szorongás ül. Nem maradt-e benn valaki? De szerencsétlenség emberrel 

nem történhetett – oldódott fel a szorongás –, hiszen az épület környékét ezen a napon senki 

sem közelíthette meg. 

Legalább is hivatalosan nem. 
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Mint ahogy ez később kiderült, nem is történt baj. De az eddi-

gi bizakodás a sikertelen próba után kételkedéssé vált. 

– Nem ... nem lehet ilyesmit csinálni. Nem megy. Ha 

eddig nem csinálták a régiek, akkor biztosan azért nem csinál-

ták, mert nem lehet. 

És ekkor Tóth Imre, az egyik kubikos kiugrik a tömeg közül, 

odafut a széttört épület roncsaihoz, feláll egy téglarakásra és 

kezével csendet int. Nem a szó, inkább a tettek embere ő, ne-

hezen beszél. (Itt aztán nem lehetett előre elkészített beszéddel 

fellépni.) 

– A baj megvan. Hibáztunk. A szél is, az idő is ellenünk 

harcol. De nem azt tanultuk-e, nem tudjuk-e, hogy az ember 

képes legyőzni a természetet? Le tudjuk! Ha az ember azt vallotta volna, hogy a természet 

fölébe kerekedni nem tud, akkor ma nem volna vonat, nem volna tudomány, még ma is ott 

tartana, ahol az őse százezer évvel ezelőtt. Baj… nagy baj. De ha ebből is okulunk, akkor 

menni fog. Méghozzá ahogyan számítom. nagyon is gyorsan. 

Az emberek, akiknek arcán még az előbb lefojtott szorongás ült, kezdenek felderülni, oda fi-

gyelni. 

–  Elkövettük a hibát, hogy nem számoltunk a széllel. Erősebb tartókötelek kellettek vol-

na, amint az előzetes számítások elő írták. Annál is inkább, mert ez az els6 oszlop volt, s a szél 

hatását semmisem gyöngítette, s ugyanakkor merevíteni sem lehetett a magasban semmihez. 

– Hanem lehet ezen változtatni – tekint ő is az arcokba bizakodva. – A hibát ki is lehet 

javítani. Ma nincs még egy oszlop sem felállítva. De ha megfogadjuk emberek – itt megáll és 

a fejében számolgat –, de ha megfogadjuk, augusztus 20-ra tízszer négy oszlopot, tíz keretál-

lást is felállíthatunk. Fel bizony. 

Az arcok az iránymutató szóra megnyugodnak. Egy kicsit 

mintha mindenki maga is kötelességének érezné a kudarc 

kijavítását. 

–  Megfogadjuk-e emberek? 

– Meg… meg – hallatszik innen–onnan, s aztán 

mindinkább erősödnek az érces kiáltások, túlharsogva a 

tájon végiglovagló vad orkánt. . 

– Megfogadjuk… megcsináljuk. 

Nem jegyez senki az újságírók közül. Hiszen ez a vállalás 

egy elrontott munka romjain történik. De a sok szív, az 

ész jegyez, már ki-ki számolgatja, milyen rész jut belőle 

neki. 

S aztán telnek a napok, hetek, hónapok, s a telet követi a 
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tavasz, s aratást hoz a nyár. Egyre emelkednek a hatalmas oszlopok, egymás után sorjában, 

augusztus 20. előtt a távíró büszke győzelmi jelentést visz a párt Központi Bizottságának: 

„Drága elvtársak! Büszke örömmel jelentjük, hogy mi, a Borsodi Hőerőmű építői végrehajtot-

tuk vállalásunkat. Áll már a hőerőmű tízedik ke-

retállása is. Az első gépegység helyén megkez-

dődhetnek a szerelési munkák."…”
331

 

 

1952. Borsodi Hőerőmű építkezése,  

a kazánház és a turbinacsarnok építése.
332

  

 

 

Magam részéről azonban egy megjegyzés! Ez így 

túl egyszerű, ennél kisebb dolgokért is letartóztatta az ÁVH a felelősöket! Ezt akkor főleg 

nem, de most sem lehetne ilyen „regényes” megközelítésben elrendezni… Kíváncsi lennék az 

ügy vizsgálati irataira és arra, hogy kit és hová vetett a rossz sorsa ezek után! Tartok tőle, de 

nagyon valószínű, hogy a felelős, vagy az annak kikiál-

tott bűnbak (ok) tovább építhette a szocializmust, de már 

zárt és őrzött körülmények között. Aki elolvassa az 

ezekből az időkből származó országgyűlési idézeteket is 

e könyvben, az láthatja, hogy mekkora az ország „ener-

gia éhsége”. Úgyhogy a súlyos felelősségre vonás sajnos 

nem maradhatott el… 

   

Borsodi Erőmű építése 1952 tavasz
333

 

 

 

Az erőmű 1955-ben már termelt, hozzávetőleg fél kapa-

citással (90 MW), de a teljes tervezettet csak 1958-ban 

érte el (194 MW). Ekkor éves szinten nagyjából 1,6 mil-

lió tonna szenet égetett el. Ahogy elkészült gyakor-

latilag el is kezdődött a különféle korszerűsítő be-

ruházások sora. 

 

1952. Berente a Borsodi Hőerőmű  

építkezése, a kazánház és a  

turbinacsarnok építése.
334

 

 

                                                           
331

 Géczi Gyula – Nagy Gyula: A szemtanúk szavaival. (Nagy Gyula a Városi Párt bizottság agitációs és propa-

ganda osztályvezetője volt.) 
332

 Fortepan, Ivánkay Kálmán fényképe. 
333

 Rónaföldi Zoltán gyűjteménye 
334

 Fortepan, Ivánkay Kálmán fényképe. 
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1952. Berente a Borsodi Hőerőmű  

építkezése, a helyszínen előregyártott,  

beépítésre váró vasbeton tartóoszlopok  

és födémelemek.
335

 

 

 

 

 

 

1952. Berente a Borsodi Hőerőmű  

építkezése, födémgerendák 
336

 

helyszíni gyártása. 

 

 

 

 

 

1953. Berente a Borsodi Hőerőmű  

építkezése, az épülő kazánház.
337

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1953. Berente a Borsodi Hőerőmű  

építkezése, a kazánház és a turbinacsarnok  

építése.
338
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 Fortepan, Ivánkay Kálmán fényképe. 
336

 Fortepan, Ivánkay Kálmán fényképe. 
337

 Fortepan, Ivánkay Kálmán fényképe. 
338

 Fortepan, Ivánkay Kálmán fényképe 
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1953. Berente a Borsodi Hőerőmű  

építkezése, az épülő kazánház helyszínen 

előregyártott födémgerendájának
339

 

 beemelése. 

 

 

 

Berente, 1953. október 16. M 

unkamegbeszélést tartanak az ERBE  

(Erőmű Beruházási Vállalat) dolgozói a  

berentei erőmű építkezésén. A háttérben a 

 nagynyomású és nagy átmérőjű erőművi  

csővezetékek hordozására szolgáló, A-vasbeton 

 tartók és azok faácsolatai. 
340

 

 

 

 

 

 

Berente, 1953. október 16. A fémelemeket  

festi a korrózió megelőzése érdekében az  

ERBE (Erőmű Beruházási Vállalat)  

dolgozója a berentei erőmű építkezésén.  

A háttérben az erőmű épülete az  

elektromos elosztóval.
341

  

 

 

 

 

 

 

 

1954. Berente a Borsodi Hőerőmű  

építkezése, a szénszállító szalag 

 tartószerkezetének összeszerelése.
342

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
339

 Fortepan, Ivánkay Kálmán fényképe 
340

 MTI Fotó/Magyar Fotó: Hollenzer Béla. Tulajdonos: MTI Zrt. Fotóarchívum. Azonosító: MTI-FOTO-

777022 
341

 MTI Fotó/Magyar Fotó: Hollenzer Béla. Tulajdonos: MTI Zrt. Fotóarchívum. Azonosító: MTI-FOTO-

777020 
342

 Fortepan, Ivánkay Kálmán fényképe 
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1954. Berente, a Borsodi Hőerőmű építkezése, a 

kazánház és a turbinacsarnok építése.
343

 

 

 

 

 

 

 

 

1955. Berente a Borsodi Hőerőmű  

építkezése, iparvágányok. Balra a  

kazánház és a turbinacsarnok építése  

folyik
344

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az erőmű építőinek egy csoportja
345
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 Fortepan, Ivánkay Kálmán fényképe 
344

 Fortepan, Ivánkay Kálmán fényképe. 
345

 Fortepan, Ivánkay Kálmán fényképe. 
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Berente, 1953. május 27.  

A berentei erőmű ((Borsodi Hőerőmű)  

építkezés német és magyar vezetői.
346

 

 

 

 

 

 

Berente, 1953. május 27.  

Munkások szerelik a berentei  

erőmű (Borsodi Hőerőmű) építkezésen  

az 1 kilométer hosszú szénszállító szalagot. 
347

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berente, egy kémény már áll, 1954.
348

  

 

 

 

 

 

 

Borsodi Erőmű részleges üzeme 

(32 MW), 1955
349

 

 

Az erőműnek tehát összetett feladatot kellett 

ellátni. Amint említettük elsődlegesen villa-

mos energiát kellett előállítania, másrészt pe-

                                                           
346

Jensen Alvin mérnök építésvezető-helyettes, Krag Freud mérnök, Rudolf Raab mérnök, Henrik Gaul kazán-

művezető, Bolla László az Április 4. Gépgyár kirendeltségvezetője és Goda László szénszállító ellenőr egyezte-

tik a teendőket az építkezés helyszínén. MTI Készítette: Hollenzer Béla. Tulajdonos: MTI Zrt. Fotóarchívum. 

Azonosító: MTI-FOTO-775566 
347

 MTI Fotó: Hollenzer Béla. Tulajdonos: MTI Zrt. Fotóarchívum. Azonosító: MTI-FOTO-775568 
348

 Filmhíradó, 1954. 
349

 Rónaföldi Zoltán gyűjteménye (Itt még csak két kémény füstöl, azaz még mindig csak részleges az üzem!) 
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dig a környező ipari fogyasztókat gőzzel és meleg vízzel kellett ellátnia. A kommunális fo-

gyasztók részére pedig majd távfűtést kellett szolgáltatnia, így az épülő új várost és intézmé-

nyeit is erre tervezték.  

 

Borsodi Hőerőmű, Berente „modern” és „szocreál” változat makett fotója
350

 

 

 

 

Borsodi Hőerőmű, Berente „modern”  

és „szocreál” változat rajzai
351

 

 

 

 

 

 

 

Az erőmű az akkori technikai szintnek mindenben megfelelt, a környezetvédelemmel meg 

még nagyjából senki sem foglalkozott. Viszonylag jó hatásfokkal üzemelt, saját energia fo-

gyasztása is a kornak megfelelő volt. A sokkal régebbi szenes erőművekhez képest (például a 

barcikai szenes kiserőmű) 25… 30 %-os önköltséggel állított elő 1 kW villamos energiát. Hű-

tővízellátását a Sajó biztosította. Az üzemvizet pedig a Borsodszirákon épített vízmű
352

 és az 

erőműben elhelyezett vízlágyítómű adta. Korszerű salak és pernye elszállító rendszere 

hidromechanizált volt, azaz vízben történt a szállítás a zagytérre.
353

 

                                                           
350

 IPARTERV archívum http://miea.hu/pdf/DOKS/TICCIH_DJ.pdf 
351

 IPARTERV archívum http://miea.hu/pdf/DOKS/TICCIH_DJ.pdf 
352

 Ez is az új beruházáshoz tartozott. Ellátta az erőművet, de a BVK-t is. Kazincbarcika város vízellátásában is 

fontos szerepet játszott. 
353

 Később erre majd egy könnyűbetongyár is épül, települ, Berentén. 

http://miea.hu/pdf/DOKS/TICCIH_DJ.pdf
http://miea.hu/pdf/DOKS/TICCIH_DJ.pdf
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„Péntek délelőtt
354

 ünnepélyesen átadták rendeltetésének egyik legnagyobb ipari léte-

sítményünket, a Borsodi Hőerőművet. Az erőmű első gépegysége február 12-én, a második 

pedig gépegység, május 20-án kezdte meg az áramszolgáltatást. Így az első két gépegység 

már áramot ad az országos hálózat számára. Az 

erőmű, ha elkészül, összesen hat gépegységgel 

működik majd. 

 

A Borsodi Erőmű az  

1955-ös állapotában
355

 

 

 

Az átadás napjára az erőmű és a hozzá tartozó 

telep zászlódíszbe öltözött. Az épületeket vörös, nemzetiszínű és – a német szerelők tiszteletére 

– az NDK zászlóival díszítették. Az ünnepség 

11 órakor kezdődött meg. Román István 

elvtársnak, az erőmű igazgatójának megnyi-

tó szavai után Erős László elvtárs, az erős-

áramú iparigazgatóság vezetője mondott 

beszédet. Idézte az erőmű építésének kezdeti 

szakaszát, és az akkori nehézségeket.  

 

Láng-turbina szerelése 

 

Sok gondot okozott az első előre gyártott keretállások beemelése, és nehézséggel járt az első 

gépegység üzembe helyezése is. Azonban a fizikai és műszaki dolgozók, a magyar és német 

szerelő odaadó munkáját siker koronázta. 

Ebben az évben villamosenergia-iparunknak tíz százalékkal több villamos energiát kell 

termelnie, mint 1954-ben. Ezt az energiatöbbletet nagyrészt a Borsodi Hőerőmű termeli majd. 

Erős elvtárs befejezésül az erőmű építésének további feladatairól beszélt. 

Ezután az NDK szerelőcsoportjának vezetője, az Április 4. Gépgyár és a 31/2-es Épí-

tőipari Tröszt dolgozói szólaltak fel. Panicsán László ács, az építők nevében megígérte: az 

építés határidejének betartásával segítik, hogy a szerelők december 31. helyett már november 

7-én üzembe helyezhessék a harmadik gépegységet és az ötös kazánt. Az ünnepség során Kiss 

Árpád elvtárs, vegyipari és energiaügyi miniszter számos dolgozónak kormánykitüntetést 

adott át. 

Az erőmű építése nagy lendülettel folyik tovább. A már most üzemben lévő két gépegy-

ség által termelt árammennyiség az Ózdi Kohászati Üzemek, a Borsodi Vegyikombinát és az 

összes Sajó-völgyi bányák villamosenergia-ellátásához elegendő. Ha üzembe helyezik mind a 

hat gépegységet és a hozzá tartozó tíz kazánt, akkor az erőmű naponta három és fél millió 

                                                           
354

 1955. augusztus 26. 
355

 Szabad Nép 
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kilowattóra áramot ad majd az országnak. A Borsodi Hőerőmű hazánk legnagyobb és legkor-

szerűbb villamos erőműve lesz. Most az erőmű építői azt a legközelebbi célt tűzték ki, hogy 

augusztus 20-ra üzembe helyezik a negyedik kazánt, november 7-re pedig az ötödik kazánt és 

a harmadik gyáregységet is. 

Budai László elvtárs, szerelő az ünnepségen azt mondotta: „Terveink megvalósításához szük-

ség van minden dolgozó leleményességére, versenyző kedvére.” És amint a munkaverseny 

eredményei mutatják, alkotó, versenyző kedvben nincs hiány. A versenytáblák beszámolnak 

arról, hogy Pótor József kőművesbrigádja július első felében 176, Bunda János ácsbrigádja 

151, Rácz Sándor segédmunkás brigádja pedig 133 százalékos átlagteljesítményt ért el, s ez-

zel a sztahanovista szintet teljesítették. Kiválóan dolgozik Öhlmann elvtárs vezetésével a né-

met szerelőcsoport is. A legjobbak között említik Her-

mann mérnököt, Jürgentz művezetőt, Baumgartner szere-

lőt. 

És most – a pénteki átadási ünnepség után – a Német 

Demokratikus Köztársaság mérnökeinek, szerelőinek 

segítségével, az Április 4. Gépgyár, a Klement Gottwald 

Villamossági Gyár, a 31/2-es Építőipari Tröszt és még 

sok más üzem dolgozói az újabb határidők teljesítéséért 

indulnak harcba. Építik, nagyobbítják a Borsodi Hőerő-

művet, hazánk nagy békeművét.”
356

 

 

32 MW-os turbina beemelése
357

 

 

„… Már kora reggel bodor füstfelhők csaptak fel 

a Hőerőmű 104 méteres kéményén, a munkába igyekvők a hajnali derengésben megállottai a 

kapu előtt: vajon sikerül-e? Hiszen ez a nap legutolsó próbák napja az első gépegységnél. Ma 

kapcsolják rá az első turbinát az országos hálózatra. 

Az eddigi ezernyi probléma, a szelepek kifújása, az egyes csövek minőségi gyengesége, a téli 

fagy veszélye megszűnt végre, s véget ért ekkorra az utolsó munkafolyamat, a kazán kifőzése 

is. 

Hetek óta pedig most már nemcsak szárítás, hanem gőztermelés miatt is messzire füstölgőn 

száll fel az óriáskéményen a füst. 

Az óriás gépegység mellett dolgozók ezen a reggelen már hajnali e~negyed öt órakor ott 

állanak a kazán körül. Nem ismeretlen emberek a hőerőmű környékén egyik sem. 

Itt vannak a német Bergman és Borsig cég kazánfűtői, az Április 4-beli Spitzmüller brigád 

tagjai, de körülállják az olajjal – de csak egyelőre olajjal – begyújtandó kazánt a vezetők, 

beruházók is. Nagy nap ez, Délután ugyanis a védelmi próbák után szénnel gyújtanak be. 
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 Szabad Nép, 1955. augusztus 30. 
357

 Géczi Gyula - Nagy Gyula: A szemtanúk szavaival. 
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Az erőmű építkezése
358

 

 

Felcsap füst, és lassan emelkedik a 

nyomás a kazánban. Varga János 

ERBE kirendeltségvezető és Kertész 

Zoltán főmérnök nyugodt figyelemmel 

kísérik a próbákat. Még sok idő kell, 

míg a gőzt a generátorra lehet bocsá-

tani, de ezen a napon senki sem akar 

elmozdulni a kazánok mellől. Sem ők, 

sem mások. Mindenki tanúja akar lenni. a nagy pillanatnak, amikor az első gépegység rákap-

csol az országos hálózatra. 

Ez a pillanat, ha csak próbaképpen is – az első pillanata a borsodi Hőerőmű áramtermelésé-

nek. De addig még az utolsó próbák egész során kell keresztül esni. 

Érthető tehát az izgalom. Még előző éjszaka kipróbálták az egyes motorok közötti reteszelése-

ket. A szívó és nyomó ventillátorok mű-

ködését is, hiszen ezektől nagyban függ 

az üzem biztonsága. 

 

Kazán beemelése
359

 

 

Sikerült valahány. A szénőrlő-

malmokná1 is kitűnően sikerültek a 

próbák. Nem lesz baj akkor sem, hogy-

ha az országos há1ózatra való kapcso-

láskor a korábbi olaj próbafűtés helyett 

szénnel kell majd tömni a kazánokat. 

Lassan halad a nyomás a kazánokban. Már dél felé jár, amikor a 60 atmoszférát elérik. 

Ebben a pillanatban halk duruzsolás hallatszik a turbina generátorai felől: indul a hőerőmű 

első turbinája, Kelemen Ferenc elvtárs főszerelő és társai, valamint a leendő üzemeltetők 

állják körül. 

Jól forog a turbina. Egyenletesen szökik fel a mutató, Most már csak az utolsó védelmi próbák 

a forgó kerekekre. így mágnesmező keletkezik, amelynek léte már a fizika törvényei szerint is 

azt bizonyítják, hogy itt elektromos áram termelődik. 

A gerjesztéssel egyidejűleg a VERTESZ dolgozói is megkezdik munkájukat. Most még rajtuk 

áll, hogyan biztosítják, hogy a forgás iránypróbák jól sikerüljenek. Ahhoz ugyanis – hacsak 
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 Filmhíradó, 1953. 
359

 Filmhíradó, 1953. 
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próbaképpen is – egy gépegységet az országos hálózatra rá akarnak kapcsolni, az szükséges, 

hogy a turbinák forgási iránya megegyezzen az országos hálózat irányával. 

Már délutánra jár az; idő, amikor a próbák nagyrészben elvégződnek. Az eddigi megfeszített 

munka, a sok alapos próba a legutolsó sikerek egyikét hozza most már. 

Két óra után már úgy látszott, hogy nem is jöhet közbe semmi akadály. Már mindenki örven-

dezett. Ugyanaz az; öröm csillogott a német Hermann Walter és Günther Trornmer mérnökök 

arcán, mint az Április 4-beli Kalmár Iván fölszerelőjén, Nagy Imre lakatosén és Grassi 

György, az erőmű beruházási villamosmérnökén. 

Azonban – ha senki sem várta is – megtörtént a váratlan. A gerjesztés feszültségénél a beállí-

tást jelző feszültségváltóknál kisebb hiba mutatkozott. 

Újabb félórák. Nem telik bele sok idő, s a hiba ki van javítva. Négy, negyed ötkor azonban 

még egy hiba lép elő. Onnan, ahonnan senki sem várja. A kazánban az olajfecskendezéssel 

táplált tűz egy-kettőre kialudt. Talán a fecskendő kezelőjének hozzá nem értéséből. talán 

újabb kis üzemzavarból kifolyólag, de kialudt. Percekről percekre csökkent a nyomás, s ha 

korábban már fenn is voltak a 10 000 volton – ahol az országos hálózatra rá lehet kapcsolni – 

most egyszeriben ez a pillanat visszalökött mindent. A turbina 3 000 helyett már csak alig 1 

000 forgási sebességet ért el. . 

De ezen a hibán változtatni sem tart órák hosszat. Öt órakor már újra forog a korábban leál-

lított turbina. Sebesen, szinte szárnyakat kapva növekszik a forgása. Lassan a VERTESZ dol-

gozói is Obrazil Vilmos irányításával újra munkához kezdenek. Türelmetlenül, sok fáradságot 

adó munka, de újra kell kezdeni. Feszültség alá kerül a nagy transzformátor újra. Most már 

csak az hiányzik, hogy a forgási irányt megállapítsák. Csakúgy mint az előbb, amikor a 10 

000 voltot elérte a termelés. 

Nagy pillanatok ezek, szinte nehéz végét várni. De már csak perceken múlik. Vagy félórákon? 

Előre nem látni, de végül a percekből félórák is lehetnek. Már megtörtént a rákapcsolás, ami-

kor a védőberendezések, mint a jó csengők hibát jeleztek. Testzárlatot mutat a jelzőberende-

zés. Valahol a föld elszívja a termelt áramot. 

Újabb percek telnek a javítással. Indulás újra. Lassan emelkedik a turbina fordulatszáma 

2000… 2500… 

Aztán egyszerre csap fel az ujjongás. 

– Rákapcsolunk az országosra. 

S egy szempillantás múlva az áram már elindul drótszárnyain. ..”
360

 

 

Aztán egy újságcikk Hegedűs Andrással,
361

 a Minisztertanács elnökével.  

                                                           
360

 Géczi Gyula-Nagy Gyula: A szemtanúk szavaival. 
361

 Hegedüs András (Szilsárkány, Sopron vármegye, 1922. október 31. – Budapest, 1999. október 23.) szocioló-

gus, politikus. A legfiatalabban hivatalba lépett magyar miniszterelnök. 1951. november 3-ától 1952. január 5-

éig földművelésügyi miniszter-helyettes, 1952. január 5-étől június 6-áig az állami mező- és erdőgazdaságok 

minisztere, 1952. június 6-ától 1953. július 4-éig az állami gazdaságok és erdők minisztere, 1953. július 4-étől 
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„...Meggyőződésem, hogy az 1956-os év népi demokráciánk fejlődésében új, jelentős 

sikereknek az éve lesz. Miden feltétele megvan annak, hogy a magyar nép pártunk és a kor-

mány irányításával az új esztendőben még nagyobb eredményeket érjen el a népgazdaság 

fejlesztésében, a népjólét emelésében, a kultúra és tudomány felvirágoztatásában… sikereink-

kel párhuzamosan fokoznunk kell a forradalmi éberséget…””
362

 

 

 

Borsodi Hőerőmű, 1958 

 

Ezek után néhány visszaemlékezés az 

erőmű megépítésekor fellépett gon-

dokból, ami nagyon jól rávilágít a 

számos problémákra is. Arra is, hogy a 

műszaki problémák megoldásai során 

kikkel és hogyan kellett „megvívni”, abban az időben. Mindezek ellenére sok szép és előre-

mutató műszaki megoldás is létrejött. 

 

„…De visszatérve a Mátrai Erőműre… Mátra után egymás után épültek a többi, na-

gyobb erőművek: Inota, Berente (Kazincbarcika), Tiszapalkonya, Gagarin (Gyöngyös) stb. és 

végül a Paksi Atomerőmű. 

Az ERBE
363

 irányította az export erőmű-építkezéseket is: Egyiptomban El Tabbin, Romániá-

ban Iasi, Suceava és Nagyvárad (Oradea), Jugoszláviában Ljubljana. Később óriás kazáno-

kat szállított a Ganz Hajó és Darugyár Görögországba, Törökországba és Indiába (EGI be-

ruházás). Az óriás kazánokat kivéve, nekem szerencsém volt a többit nemcsak megismerni, 

hanem anyagvizsgálati, elsősorban a hegesztések röntgenvizsgálati munkák révén szerepet 

vállalni. El Tabbinról külön mesélnék. 

                                                                                                                                                                                     

1955. április 18-áig a Minisztertanács első elnök-helyettese, 1953. július 4-étől 1954. október 30-áig földműve-

lésügyi miniszter, 1955. április 18-ától 1956. október 24-éig a Minisztertanács elnöke. 956. október 24-én, a nép 

és kormányának követelésére kénytelen volt átadni a hatalmat Nagy Imrének.  Október 28-án ő írta alá anteda-

tálva a szovjet hadsereg segítségül hívásáról szóló kérelmet.  Október 28-án elvesztette KV és PB tagságát, majd 

október 29-én a Szovjetunióba menekítették – Andropov közbenjárásával valamint támogatásával – ő, továbbá 

Gerő Ernő, Bata István, Piros László és családjaik elhagyták az országot és Moszkvába menekültek. 1957-1958-

ban a Szovjet Tudományos Akadémia Filozófiai Intézetének főmunkatársaként tevékenykedett. Még 1956 no-

vemberében az MSZMP Ideiglenes Intézőbizottsága kizárta a pártból, majd 1957. március 9-én az Országgyűlés 

parlamenti mandátumaitól is megfosztotta. 1958 szeptemberében tért haza. Ezek után a politikai életben már 

kapott részt. 
362

 Szabad Nép, 1956. január 1. Interjú Hegedüs Andrással, a Minisztertanács elnökével.  
363

 Erőmű Beruházási Vállalat. ERBE 1950 januárjától 1992 szeptemberéig Erőmű Beruházási Vállalat, majd 

1992. október 1-jével korlátolt felelősségű társasággá alakult ERBE Energetika Mérnökiroda néven. A társaság 

2008 januárjától MVM ERBE Zrt. néven működik. Az ERBE 1950 januárjában kezdte meg működését, tevé-

kenységi köre az alapítólevél szerint kiterjedt az erőművek megbízás alapján történő beruházására, erőművi 

berendezések és anyagok minőségellenőrzésére és az ezekkel összefüggő szakértői feladatok ellátására. Továbbá 

az erőművi beruházások során szükségessé váló szolgáltatási, javítási és anyagértékesítési tevékenységre, vala-

mint a technológiai szerelési munkálatokban való közreműködésre, illetőleg az erőművi berendezések üzembe 

helyezésére. A vállalat az 1968. évtől jogot kapott komplett erőművek, valamint erőművi berendezések importjá-

ra is. 
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A Suceavai erőmű hegesztési varratinak röntgenvizsgálatát is az ERŐKAR Laboratórium 

szakemberei végezték… 

Az Erőmű Beruházási Vállalat (ERBE) megbízása alapján 1955-ig a Mechanikai Technológi-

ai Tanszék végezte az épülő erőművek kazánhegesztéseinek a röntgen-vizsgálatát (Mátra, Ino-

ta, Berente).
364

  A berentei hőerőmű kazánjait a kelet-német Bergmann-Borsig gyár szállította 

és a helyszínen szerelte. A szerelési munkák felülvizsgálatát a kelet-német Műszaki Felügyelet 

(Technische Überwachung –TÜ - der DDR) cottbusi megbízottja látta el.  A TÜ kiküldöttje 

Erich SEIFERT mérnök volt.  A tanszékünk által készített röntgenfelvételeket és az értékelése-

ket Ő ellenőrizte a németek részéről. Ő határozta meg a szúrópróba vizsgálatok mennyiségét 

és helyét. Egészen ritka esetben volt csak véleményeltérés… 

… A berentei hőerőmű (ma Kazincbarcikai, Borsodi) számára a kazáncsöveket a „Rá-

kosi Mátyás Fémművek”(Csepel)
365

 gyártotta a DIN
366

 szabványok szerint, kelet-német alap-

anyagból (bugákból). Hazánkban akkor nem volt olyan minőségű buga, mely kazáncsövek 

gyártására alkalmas lett volna. Az akkori szabványok nagyon szigorúak voltak, ami azt jelen-

tette, hogy csak független szakértői vizsgálattal ellenőrzött, bebélyegzett csöveket volt szabad 

beépíteni a kazánokba. Az átvételi vizsgálatok legkényesebb pontja a csövek mindkét végéről 

levágott gyűrűinek a feltágító próbája (gyűrűpróba) volt. Az Erőmű Beruházási Vállalat 

(ERBE) a BME Mechanikai Technológiai Tanszékét kérte fel a független szakértői vizsgálatok 

végzésére. Gillemot
367

 professzor úr, ismerve az ERBE-nél szerzett erőműi tapasztalataimat, 

                                                           
364

 A vizsgálatot egy nagyon jelentős részér Becker István végezte el. Becker István 1929. április 29.-én született 

Budapesten. Középiskolai tanulmányait az 1902-ben alapított Állami Szent István Gimnáziumban végezte. Itt 

érettségizett (1943), majd a József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemre iratkozván 1950-ben Gé-

pészmérnöki diplomát szerez az akkor már Budapesti Műszaki Egyetemen (BME). Úttörő módon kapcsolódik be 

a radiológiai vizsgálatok ipari alkalmazásának meghonosításába a Gillemot László professzor vezette „iskola” 

tagjaként. Ugyancsak meghatározó egyénisége a roncsolásmentes vizsgálatok másik területének, az ultrahangos 

vizsgálatoknak. A roncsolásmentes anyagvizsgálatok területén kifejtett tevékenységét a szakma, a MAROVISZ 

Tiszteletbeli Elnöke címmel ismerte el. A Nehézipari Műszaki Egyetemen Hegesztő Szakmérnöki diplomát 

szerez (1965). Szakmai életét az „oktatás” és „elkészítés” kettőssége, azok szerves egységbe foglalása jellemzi. 

Ennek megfelelően oktat a BME-n, a Bánki Donát Gépipari Műszaki Főiskolán, a Nehézipari Műszaki egyete-

men. Az „elkészítés” életében a hazai nagyberuházásokban való folyamatos részvételben tükröződött vissza. 

Kiváló nyelvtudása segítette abban, hogy a nemzetközi szakmai szervezetekben nagymértékben öregbíthette a 

magyar szakemberek ismertségét és elismertségét.  Az ötvenes években már minden jelentős beruházásnál dol-

gozott, mint külső szakértő. Így aztán közreműködött a Borsodi Vegyikombinát berendezéseinek vizsgálatán is, 

de a térség kohászati üzemeiben is végzett anyagvizsgálatokat. 
365

 A Weiss Manfréd Acél- és Fémművek (a köznyelvben Csepel Művek) a 20. század első felének kiemelkedő 

magyar nagyüzeme volt Csepelen, az első világháború idején az Osztrák–Magyar Monarchia második legna-

gyobb hadiüzeme. Alapító tulajdonosa a pesti születésű, zsidó származású Weiss Manfréd gyáros volt. 1944-ben, 

a német megszálláskor a tulajdonosokat a németek letartóztatták és a gyár vezetését 25 évre az SS vette át, zsaro-

lással, annak fejében, hogy az érdekelteket nem bántják, sőt külföldre juttatják! Az üzemet 1946-ban állami 

felügyelet alá helyezték, ekkor a Weiss-Chorin-család tulajdonjoga még nem szűnt meg, de 1948-ban ténylege-

sen államosították, a neve WM Acél- és Fémművek Nemzeti Vállalat lett. 1948-1950 között a gyár vezérigazga-

tójának a mérnök Bíró Ferencet (1904-2006), Rákosi Mátyás öccsét nevezték ki. 1950 és 1956 között a neve 

Rákosi Mátyás Vas- és Fémművek volt, majd 1956-tól Csepel Vas- és Fémművek. Az erőltetett iparosítás évei-

ben, a gyárban a szerszámgépek termelése egyre növekedett, amikor azonban 1954-ben változott az iparpolitika, 

a termelés visszaesett. A következő évtizedekben újra növekedett és diverzifikálódott, a KGST-együttműködés 

és a jelentős nyugati export következtében. Az 1970-es évektől a termelés csaknem fele nyugati export volt. 
366

 Deutsches Institut für Normung (DIN; magyarul Német Szabványügyi Intézet) a német nemzeti szabványügyi 

szervezet és a Nemzetközi Szabványügyi Szervezet tagja. Mintegy harmincezer DIN szabvány a technológia 

szinte minden területét lefedi.  
367

 Gillemot László (Budapest, 1912. október 7. – Budapest, 1977. augusztus 20.) kétszeres Kossuth-díjas gé-

pészmérnök, anyagtudós, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja. Főbb kutatásai a fémek anyagvizsgá-
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engem kért fel ennek a „KK-munkának”
368

 az elvégzésére. A kazáncső átvétel főbb fázisai: az 

egyazon kohászati adagból készült csövek kémiai elemzésének ellenőrzése, 2-2 db csőből 

mechanikai próbatestek kijelölése (szakító, hajlító), majd a próbatestek vizsgálata. Amennyi-

ben ezek megfeleltek, akkor a csövek mindkét végéről gyűrűk megjelölése (azonosítás) és le-

vágása, a gyűrűk fel-tágítása, a nem megfelelő gyűrűs csövek eltávolítása, a maradék csövek 

szemrevételezése (felületi hibák, pikkelyek, karcok, stb.), végül a kifogástalan csövek bebé-

lyegzése. Az első adagból készült kazáncsövek gyűrűtágító próbái nem várt sok hibát mutattak 

(nem elegendő feltágulás, kontrakció nélküli szakadás, a szakadási felületben anyaghibák, 

stb.). A valószínűtlenül nagy selejtszázalék miatt mindenben kételkedtünk (a tágító tüske falá-

nak simasága, a tágítás sebessége, stb.). A vizsgálatokat ellenőrzötten megismételtük, de ha-

sonló eredményre jutottunk. Ezt az „adagot” nem lehetett elfogadni. Néhány nap múlva újabb 

adag kazáncsövet kínáltak átvételre. Az eredmény nem változott. A csőgyár műszaki vezetői 

mindent megígértek a hiba okának kivizsgálására, ill. megszüntetésére. De hiába! Összesen 3 

hónapig jártam ki Csepelre, de a selejtszázalék nem csökkent. Teljesen világossá vált, hogy itt 

alapanyag hiba lehetett! Akkor még nem feltételeztük, hogy Csepel nem az NDK-ból külön e 

célra szállított bugákat használta fel. A csőgyári dolgozók ferde szemmel néztek rám, mert a 

visszautasításaim miatt nem tudták a tervet teljesíteni, így elestek a várt prémiumoktól. Az ő 

szemükben én gyártottam a selejtet, azaz „selejt-gyáros” lettem. Óvatosan közlekedtem a mű-

helyekben, nehogy a fejemre ejtsenek valamit a daruról. Hála istennek megúsztam. Mintegy 

három hónapi sikertelen átvétel után Gillemot professzor felmondta az ERBE-vel kötött szer-

ződést, mert nem látszott remény az eredményes átvételekre. A kazángyártás és szerelés meg-

akadt a csőhiány miatt. Az ERBE a kazángyártó és szerelő keletnémetekhez fordult segítsé-

gért… 

… Maradva a „selejt-gyáros” megtisztelő címnél, a történetnek természetesen volt 

folytatása is. Az NDK-sok egy „szakértőt” küldtek Magyarországra a kazáncsövek átvételi 

vizsgálatainak a folytatására. Csodák csodája! Ettől kezdve a csövek „megfeleltek”, így meg-

kezdődhetett a kazánok gyártása és szerelése. Hiába, a KGST segítség hathatósan működött!!  

Minden csoda csupán néhány (vagy 3) napig tart. Jelen esetben ez három hónap volt, a kazán 

üzembe helyezése után. A berentei kazáncsövek ugyanis egymás után szakadtak fel, halálos 

kazánrobbanásokat is okozva. Az erőmű vezetősége már nem talált embert, aki vállalkozott 

volna az életveszélyes kazánfűtői szerepre. Ezen katasztrofális helyzet híre a Központi Pártbi-

                                                                                                                                                                                     

latára, fém-előállítási, ötvözetgyártási és képlékeny alakítási technológiák továbbfejlesztésére, valamint a he-

gesztési eljárások alkalmazási körének kiszélesítésére irányultak. Nevéhez fűződik a korszerű magyarországi 

fémipari és kohászati alapkutatások elindítása, intézményi és szakképzési hátterének megszervezése. Három 

évtizeden át (1944–1977) volt a Budapesti Műszaki Egyetem mechanikai technológiai tanszékének vezetője, 

1948 és 1969 között alapító igazgatóként irányította a Fémipari Kutatóintézet munkáját. A második világháborút 

követően szakértőként közreműködött a főváros elpusztult hegesztett Duna-hídjainak újjáépítésében, ő irányítot-

ta az anyagvizsgálatokat a Kossuth híd, a vásárosnaményi Tisza-híd és több erőmű építésekor. Összesen tizenki-

lenc szabadalmát jegyezték be, köztük a szakítószilárdság pontos mérésére alkalmas szakítógépet, a csapágy-

bronzot helyettesítő, nagy szilárdságú alumíniumötvözetet, valamint a hatékonyabb kétpálcás hegesztési eljárást. 

Pályája utolsó szakaszában az ipar és a tudomány szolgálatába állított műszaki kutatás elvi-módszertani kérdései 

is foglalkoztatták. Szakkönyvei mellett mintegy 250 tanulmánya jelent meg hazai és külföldi szaklapokban. 

Számos fontos tankönyv, egyetemi jegyzet szerzője vagy társszerzője volt, „Anyagszerkezettan és anyagvizsgá-

lat” című tankönyve 1996-ban a hetedik kiadást érte meg.  
368

 Külön kutatási munka, ezekre a megbízás az egyetemi tanszékekre az iparból, bányászatból, egyáltalán a 

működő gazdaságból érkezett. („… munkák bevételének osztaléka eléri a havi tanársegédi fizetést…”) 
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zottsághoz is eljutott. Már az ERŐKAR Laboratóriumában dolgoztam, amikor meghívót kap-

tam a „fehérházba” (Pártház). Szerencsére a csepeli vizsgálataim jegyzőkönyvei, vizsgálati 

eredményei nálam voltak, így „számokkal, adatokkal, tényekkel” (SZAT) tudtam beszámolni 

az én három hónapos szomorú tapasztalataimról. A Központi Pártbizottság tudomásul vette 

az én szóban mondott gyanúmat is, miszerint Csepel valószínűleg nem az NDK-ból szállított 

minőségi alapanyagból (bugából) hengerelte a csöveket. A sorozatos kazánrobbanások végül 

arra kényszerítették a villamosenergia-iparágat, hogy a berentei kazánok összes csöveit ki-

cseréljék. Nincs tudomásom arról, hogy milyen költséget, kárt okozott ez az akkori Magyar 

Népköztársaságnak… 

… A kazánok teljesítményének fokozása és ezzel egyidejűleg a hatásfok növelése ma-

gával hozta a kazán-paraméterek növelését. A 100 bar (akkor még atmoszféra) gőznyomás és 

az 500°C túlhevített-gőz hőmérséklet már az ’50-es években is elérhető volt. A nagy nyomás 

természetesen nagyobb cső-falvastagságokat követelt. A magas hőmérsékletet csak a krómmal 

és molibdénnel gyengén ötvözött csövek viselték el. A berentei kazánok főgőzvezeték hegeszté-

si varratainak radiográfiai vizsgálatához a röntgenkészülékek átsugárzó képessége nem volt 

elegendő. Ne feledjük el, hogy a csövek esetében két falon kell átsugározni! Az Erőmű Beru-

házási Vállalat, a kazánt szerelő Bergmann-Borsig céggel egyetértésben, csehszlovák intéze-

tet kért fel a főgőzvezetéki varratok 100 %-os radiográfiai vizsgálatára, mert Magyarorszá-

gon ekkor még nem volt se természetes, se mesterséges izotóp radiográfiai célra. Az iparilag 

fejlettebb csehek már rutinszerűen végeztek ilyen vizsgálatokat, mégpedig a természetes 

radioaktiv izotóppal, mezothóriummal. Kíváncsian lestük a cseh kolléga (Soucek Zbinyek) 

munkáját. Ő udvariasan még a filmek előhívását is megmutatta. Előhívás után hiába meresz-

tettük a szemünket, mi semmit nem láttunk, Ő igen! Még pilseni sörrel is megkínált, ami akkor 

nálunk még nem létezett!! A mezothórium kemény sugárzásának következtében a filmen szinte 

semmi kontraszt nem látható, a mi szemünk ehhez akkor még nem volt szokva. Az egyes felvé-

telek expozíciós ideje több óra volt! Ez idő alatt fegyveres őr vigyázott a preparátumra. Egyik 

nap óriási riadalom támadt, mert a prepi mégis eltűnt, ellopták. Telefonon azonnal értesítet-

ték az összes illetékes szervet: sugárfizika, rendőrség, államvédelem, stb. A sugárfizikai inté-

zetből (Bozóky László) sugárzásmérő műszerekkel siettek a helyszínre. Hosszas keresgélés, 

kutatás után az egyik munkásszállásban az ágy matraca alatt megtalálták. Az illető, feltehető-

en nagyon értékesnek gondolta azt a „valamit”, amire fegyveres őr vigyázott... 

… Amikor az EKAVI-laboratóriumban a radiográfiai csoport összeállt, már 1955 

őszén, Semadam Jenő vezetése mellett a röntgen vizsgálatokat azonnal megkezdtük. (Berente-

Kazincbarcika gőztávvezeték hegesztési varratai). Fel kellett készülnünk a nagyobb anyagvas-

tagságok (> 25 mm) átsugárzására is. Co60 izotóp már volt az országban. Mi úgy ítéltük meg, 

hogy ez az izotóp a főgőzvezetékek vizsgálatára túl kemény sugárzású, nem ad jól értékelhető 

kontrasztos képet. Irodalmi adatok alapján a Cs137 izotópot választottuk nem csak a lágyabb 

sugárzása miatt, hanem a kedvező33 év felezési ideje miatt is. (A Co60 felezési ideje 5,6 év.) 

Devizális okokból a Szovjetunióból rendelhettük meg az izotópot, óvatosságból csak 150 mCi 

(miliküri) aktivitással…”
369
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 Tóth László: Ifjan – Éretten – Öregen; Becker István 

http://mek.oszk.hu/16400/16473/16473.pdf 

http://mek.oszk.hu/16400/16473/16473.pdf
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„Új gyárakkal, új üzemrészekkel, új lakóházakkal gyarapodott hazánk 1955-ben Büsz-

keségeink: Sztálinváros, Kazincbarcika,  

Kazincbarcika új ipartelepén 1955-ben hozta meg első 

gyümölcsét a múlt évek hatalmas munkája. A Borsodi Hő-

erőműben már három gépegység termel villamosenergiát, s a 

napokban kezdték meg a négyes gépegység turbinaalapjának 

elhelyezését. A kazánkőművesek már a hatodik kazánt falaz-

zák…”
370

 

 

Borsodi Hőerőmű, salak-pernye 

zagyvezeték építése 1953-54.
371

 

 

Az erőmű 1955-ben tehát már termelt, igaz, hozzávetőleg 

csak fél kapacitással (90 MW), de a teljes tervezettet csak 

1958-ban érte el (194 MW). Ekkor éves szinten nagyjából 1,6 millió tonna szenet égetett el.
372

 

Ahogy elkészült gyakorlatilag el is kezdődött a különféle korszerűsítő beruházások sora. 

1953‒1955 között Berentén épült fel a hő-

erőműi lakótelep.
373

 A lakótelep, a Négyessy-

Szepessy-kastély gyümölcsös kertjében építették 

fel.  

 

Háttérben az erőmű
374

 

 

Kezdetben a gyárépítő munkások lakhelye 

volt, később a hőerőmű beindulása után a 

készenléti munkások lakták. Ezek után az 

erőmű dolgozó költöztek ide. A kastély és a 

lakótelep még ma is áll. Megjegyzést érde-

mel, hogy 1963-ban a hőerőmű a Négyessy-

Szepessy-kastélyt lakások és egyéb hivatali 

helyiségeknek alakította át stílustörésekkel. 

 

A Borsodi Erőmű iparvágányai
375
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 Szabad Nép, 1956. január 1. 
371

 Géczi Gyula – Nagy Gyula: Szemtanúk szavaival. 
372

 Ha csak 50 év üzemelést számolunk, akkor is 80… 90 millió tonna szenet tüzelt el, amely a borsodi szénbá-

nyákból származott! Mint szenes erőmű, a legnagyobb kapacitásúak között volt. 
373

 Nem tévesztendő össze az építkezések során az erőmű szomszédságában létrehozott – ideiglenes – hőerőmű-

teleppel, az „iparszállóval”. 
374

  Laczó József fotóművész fényképe. Ő az 1960-as években a Borsodi Szénbányák munkatársa volt, majd a 

Borsodi Bányász (heti lap), a Déli Hírlap és az Északmagyarország napilapok riportere lett. 
375

 Fortepan 
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Arra vonatkozóan, hogy a „borsodi kooperáció” részei aztán néha egymásnak is okoz-

tak problémákat egy pár gondolat következzen. 

 

„… Időnként üzemzavarok kivizsgálásában is szerepet kaptunk.  Legtanulságosabb 

emlékem a Borsodi Hőerőműhöz kapcsolódik, amikor ködös téli napokon nem lehetett üzem-

ben tartani, ami súlyos nehézségeket okozott az ország villamos energiaellátásában.  Amikor 

odamentünk az erőműviek az idegösszeroppanás határán voltak.   A szabadtéri villamos állo-

más nagyfeszültségű porcelánszigetelői átíveltek, a 

zárlat hatására a védelmek ledobták az erőművet a 

hálózatról.  

 

Berente, 1961. június 17.  

A  Berentei hőerőmű elektromos  

transzformátor-alállomása és  

magasfeszültségű távvezetéke. 
376

 

 

 

Az erőmű dolgozói létrákon, tisztítószerrel lemosták 

a szigetelőket, az erőművet visszakapcsolták a 

rendszerbe, majd néhány perc múlva minden kez-

dődött elölről.  Egy ilyen teherledobás önmagában 

is sokkoló, sorozatosan ismétlődve szinte elviselhe-

tetlen.  A kazánból a felesleges gőz kibocsátása 

iszo-

nyatos sipítással jár, a terhelés hirtelen változása 

olyan lökéshullámot indít, ami megrázza az épü-

letet és még talajban is érezhető az ember lába 

alatt.   

 

Berente, 1959. június 26.  

A Borsodi Hőerőmű új 64 férőhelyes  

legényszállása, melyet jövő hónapban  

adnak át a dolgozóknak az erőmű  

szomszédságában.
377

  

 

Megállapítottuk, hogy a jelenségek gyökerét a 

közelben nemrég üzembe helyezett Borsodi Vegyi 

Kombinátban kell keresni, ami légszennyezőket – jórészt oxidokat – bocsát ki a környezetbe. 

Azok a ködből kiülepedő vízcseppekkel villamosan vezető tartományokat hoznak, létre a szige-

telőkön, lecsökkentve az átütési feszültséget.   

Javaslatunkra hidrofób (szilikon) zsírral vonták be a szigetelőket, ez megoldotta a problémát, 

amíg a vegyiműben emisszió-csökkentő berendezéseket nem építettek ki…”
378
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 MTI Fotó: Birgés Árpád. Tulajdonos: MTVA Sajtó- és Fotóarchívum. Azonosító: MTI-FOTO-824529 
377

 MTI Fotó: Balassa Ferenc. Tulajdonos: MTVA Sajtó- és Fotóarchívum. Azonosító: MTI-FOTO-808712 
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Berente, 1959. június 26.
379

  

A Borsodi Hőerőmű látképe.  

 

 

Csak egy hevenyészett, nagyságrendi 

számítás! Az erőmű a maga 200 MW telje-

sítményével akkor az ország villamosenergia 

hányadának csaknem 20 %-át állította elő! 

Amint írtuk az erőmű az élete során 80… 90 

millió tonna szenet tüzelt el. Ha a 200 MW 

(megavatt) névleges áramtermelő kapacitásá-

nak csak a ¾-ét vesszük figyelembe, akkor 

éves szinten 1,314 TWh (terravattóra/év) villamos teljesítményt állított elő. Ez az élete során, 

ha csak 50 évet számítunk, akkor ez bizony 65,7 TWh, nem csekélység. E mellett még várost 

fűtött, meleg vizet adott sok kapcsolt üzemnek (Szénosztályozó, Könnyű- és Nehézbeton 

Gyár, BVK), gőzt szolgáltatott a vegyiüzem részére.
380

 

A 80… 90 millió tonna borsodi szén el-

égetése során az átlagos 3 600 kcal/kg 

fűtőértékkel számolva ez 2,88.10
14

… 

3,24.10
14

 kcal, vagy más mértékegységgel 

számítva 1,76.10
11

… 1,98.10
11

 kWh hő-

mennyiség. 

Az erőmű az átadása után is szinte folya-

matosan fejlesztés alatt állt.  

 

Kazincbarcika, 1961. július 5.  

Földmunkát végeznek a Mező Imre kommunis-

ta politikusról elnevezett önkéntes ifjúsági épí-

tőtáborban résztvevők. 
381

 

 

                                                                                                                                                                                     
378

 Vajda György: Egy pálya a 20. században 

http://mek.oszk.hu/16000/16024/16024.pdf 
379

 MTI Fotó: Balassa Ferenc. Tulajdonos: MTVA Sajtó- és Fotóarchívum. Azonosító: MTI-FOTO-808711 
380

 200 MW → 200 000 kW; 150 000 kW teljesítménnyel számolva napi szinten ez 3 600 000 kWh/nap villamos 

energia; 1,314.10
9
 kWh/év, ez pedig 50 évre 6,57.10

10
 kWh/50 év. 

381
 A Kommunista Ifjúsági Szövetség (KISZ) Központi Bizottságának védnöksége alatt több mint 600 budapesti 

egyetemista dolgozott itt kétheti váltásokban a vegyiművek és az egyéb építkezéseken. MTI Fotó: Mikó László. 

Tulajdonos: MTVA Sajtó- és Fotóarchívum. Azonosító: MTI-FOTO-825615 

http://mek.oszk.hu/16000/16024/16024.pdf
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Csak megjegyzésként említem, hogy a valamikori Borsodi Szénbányák Rt által épített 

erőmű („kiserőmű”) amely a kazincbarcikai vasútállomás szomszédságában van 1924-ben 

épült. Egészen 1957-ig üzemelt, aztán 1962-ig, 

mint „csúcserőmű” dolgozott, aztán még egy évig 

a Borsodi Hőerőmű „meleg tartaléka” volt. Saj-

nálatos módon – mint annyi minden az orszá-

gunkban – nem lett ipari műemlék és védett érték, 

így aztán leszerelték, részben elbontották, ma az 

„Akropolisz” szórakozóhely… 
382

 

 

 

 

Kazincbarcika, 1959. szeptember 22. 

A 26. főút Berente térségében.
383 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
382

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

kus Könyvtár) 
383

 A 26. főút „nagytáblás” betonozással épült meg és nagyon sokáig nem volt aszfalt burkolata. A dilatációs 

hézagok szurokkal voltak kiöntve. A hézagokon bizony nagyon döcögtek a járművek… A kétsávos gyalog- és 

kerékpárút a Bányagépjavítóig vezetett. MTI Fotó: Lajos György. Tulajdonos: MTI Rt. Fotóarchívum. Azonosí-

tó: MTI-FOTO-810820 



Rónaföldi Zoltán  A „borsodi kooperáció” és Kazincbarcika építése 197 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A „borsodi kooperáció”  

A vegyiművek 
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"A kémiával és a vegyiparral életünk minden egyes 

napján, valamennyien kapcsolatban vagyunk.  

A kémia eredményei segítenek abban, hogy megfelelő-

en táplálkozzunk és öltözködjünk, megfelelő  

körülmények között lakjunk."384 

 

1950-ben a „borsodi kooperáció” egyik beruházásaként elkezdődött a gyár építése. 

Csak a rend kedvéért jegyzem meg, hogy akkor az eredeti cél „egytermékes”, azaz a műtrá-

gyagyártás volt. A soktermékes vegyipar csak évtizedek alatt/múlva alakult ki a BVK-nál, ez 

a kezdetekben még, ha meg is fogalmazódott egyesekben, csak „álom” lehetett. 

Ammónium alapú műtrágya gyártása volt a publikus cél és ezt a hazai mezőgazdaság igényel-

te is. Nem közismert viszont, hogy ugyanezen anyagcsoport egyik eleme kiváló robbanó-

anyag is, tehát a katonai cél is teljesül! A gyártási folyamat a békés célú anyagról a kevésbé 

békésre, napok alatt átállítható.  

A kőszenek lepárlásának (gázgyártás, kokszgyártás, svélezés) egyik terméke a gázvíz. A gáz-

víz a kőszén minőségétől és a lepárlás körülményeitől függően különböző mennyiségű am-

móniát és az ammónia mellett főképpen szén-dioxidot, hidrogént-szulfidot, fenolokat, piridin 

bázisokat és hidrogén-cianidot tartalmaz.  

Az ammónia elsősorban a nagyhőfokú lepárlásnál kapott gázvizek jellemző komponense. A 

gázvíz az ammóniát részben szabad állapotban, mint NH4OH-ot, részben ammónium sók 

formájában tartalmazza. Ez utóbbiak gyenge illó savakkal képzett ammónium sók (pl. ammó-

nium-karbonát, – hidrogénkarbonát, – szulfid és – cianid), melyek vizes oldatban 

hidrolizálnak és melegítéssel mind az ammónia, mind az illékony sav kiűzhető belőlük.  

E megfordítható folyamatokat az alábbi egyenletek fejezik ki:  

 

 

(NH4)2CO3 ↔ 2NH3 + CO2 + H2O 

(NH4)HCO3 ↔ NH3 + CO2 + H2O 

(NH4)2S ↔ 2NH3 + H2S 

NH4CN ↔ NH3 + HCN 
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 Alliance for Chemical Sciences and Technologies in Europe: Chemistry. Europe and the Future. The Royal 

Society of Chemistry. London, 1997) 
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Az ammóniát lúgosítással és azt követően kiforralással kell 

kiűzni a gázvízből. Lúgosítás nélküli kiforralással ugyanis az 

ammóniának csak egy része (a szabad ammónia) űzhető ki 

tisztán, a többivel együtt széndioxid, illetve illékony savak is 

távoznak az oldatból. A gázvízből kiforralt ammóniát vízben 

vagy híg kénsavban elnyeletve töményebb ammóniaoldatot, 

illetve ammonium-szulfát-oldatot állítanak el. Gyakorlati 

jelentősége elsősorban az utóbbi módszernek van. Az ilyen 

úton előállított ammónium-szulfátot főképpen műtrágyázási 

célra használják.  

A sóraktár a 

műtrágyagyár 

felől
385

 

 

 

 

A sóraktár elemeinek gyártása
386

 

 

„… A mezőgazdaság fejlesztését szol-

gálja tehát az első ötéves tervben Kazincbar-

cikán meg épített vegyi kombinát. Nálunk a 

tapasztalatok szerint egy mázsa műtrágya 

felhasználása másfél mázsa gabona többletet eredményez.  

Ha a vegyikombinát által gyártott műtrágyát mind gabonatermeléshez használnánk 

fel, annyi gabonatöbbletet eredményezne, hogy hazánk 12 népesebb városának, – Debrecen, 
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 Gnädig Miklós Kossuth-díjas mérnök tervezte. 46,15 m fesztávolság, 23,85 felső magasság, 9,0 m-es keretál-

lás. Gnädig Miklós 1908. március 23-án született, a Torda-Aranyos vármegyében lévő Tordán. Nagyszülei Bu-

dapesten jónevű iparosok voltak (anyai nagyapja, Vágó Ignác az Iparművészeti Múzeum kovácsolt vasszerkeze-

teinek a mestere volt), szülei innen települtek át az erdélyi városba. Apja, Gnädig Béla mérnök előbb Tordán, 

majd 1918-tól Marosvásárhelyen dolgozott, megyei út és híd mérnökként később főmérnökként. Elemi iskoláit 

szülővárosában Tordán, de középiskoláit már Marosvásárhelyen végezte, ahová a család 1918-ban költözött át. 

18 éves korában Erdélyből Magyarországra költözik és 1927-től a Budapesti Műszaki Egyetem Általános Mér-

nöki Karán kezdi meg felsőfokú tanulmányait. Már egyetemi évei alatt is dolgozik, mivel - szüleitől távol - ön-

fenntartásra kell berendezkednie. Egyetemi tanulmányait követően 1933-ban állást keres, és azonnal kap is. 

Különböző, vasbetonnal foglalkozó építő vállalatoknál dolgozik, mint beosztott statikus mérnök. 1941 és 1945 

között a csepeli „Weiss Manfréd” Rt. Építési osztályán dolgozik. Tekintettel a „WM” nagyságára és a magyar 

ipari termelésben elfoglalt meghatározó helyére, az építési feladatok nagyok és kihívást jelentettek Gnädig Mik-

lós számára. Az építési osztályon végzett tevékenység a teljes „mérnöki” szakma kibontására adott lehetőséget 

számára. Nagyipari létesítmények tervezése, a kivitelezés ellenőrzése, a megrendelő által megkívánt minőség 

megkövetelése a vállalkozótól és mindez az egyre szorongatóbb háborús körülmények és feltételek közepette. 

Kiemelkedő feladata volt ebben a periódusban, az akkor elkezdett Dunai Repülőgépgyár (Szigetszentmiklós) 

építkezésénél való statikusi közreműködése. Az 1950-es években számos ipari létesítmény tervezése fűződik a 

nevéhez. (Kazincbarcika BVK sóraktár, Győri Vagongyár néhány műhelye, Tiszamenti Vegyiművek Foszfátrak-

tár…) Gnädig Miklós pályafutása során eljutott az egyedi helyszíni előregyártásnak a kazincbarcikai sóraktárnál 

megvalósított kiemelkedő műszaki teljesítményétől annak a felismeréséig, hogy az akkori gazdasági és anyagel-

látási viszonyok között (!) a szerkezetépítés egyik lehetséges és eredményes útja, a nagy sorozatú előregyártás és 

a szerkezeti elemek tipizálása lesz. Ezen felismerés szellemében volt statikus tervezője az első magyar olyan 

előregyártott típus csarnokszerkezetnek, amely azután igen nagy számban került megvalósításra az ország kü-

lönböző helyein (kísérletek korábban is voltak típuscsarnokok elterjesztésére, de ezekből nem lett sorozatban 

készülő szerkezeti kialakítás). 
386

 IPARTERV 
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Szeged, Győr, Székesfehérvár, Szolnok, Tatabánya, Sztálinváros, Kazincbarcika, Komló, Ózd, 

Salgótarján – egész évi kenyérszükségletét fedezni tudná…”
387

 

 

Először Borsodi Nitrogénművek Nemzeti 

Vállalat a neve (1949) és a Vegyiművek Be-

ruházási Vállalathoz tartozott. 1952-től 

Sajómenti Vegyiművek az elnevezése. Még 

ebben az évben megalakult a Borsodi Ipari 

Tröszt és ennek irányítása alá került a válla-

lat. 

 

A sóraktár építése
388

 

 

„… Az építkezés első idejében, még a vasútépítéskor, mélyen a föld alatt, ott, ahol a 

műtrágyagyárat építik, egy mammut csontjaira bukkantak a munkások. Meglelték minden 

darabját: ormótlan koponyacsontját, embernagyságú agyarait, gerincét, végtagjait két ember 

is alig tudta cipelni. "Helyes kis jószág" - mondták mégis az építők, amikor kiadták a csonto-

kért jött miskolci tudósoknak…”
389

 

 

A sóraktár építése
390

 

 

 

1954. július 3-án a Borsodi Ipari Tröszt, a 

Sajómenti Vegyiművek és a Borsodi Koksz-

művek összevonásával született meg a Bor-

sodi Vegyi Kombinát. A gyártás elindulását 

itt is, még a beruházások során a krónikus 

munkaerőhiány, a pénzhiány nehezítette és 

késleltette.  

 

Kazincbarcika,  

1951. augusztus 3.
391 

 

A Borsodi Vegyi Kombinát barnaszén alap-

anyagból soha sem gyártott vegyi anyagokat! 

A kokszoló nem adott alapanyagot a vegyi-

                                                           
387

 Géczi Gyula – Nagy Gyula: Szemtanúk szavaival 
388

 IPARTERV 
389

 Géczi Gyula – Nagy Gyula: Szemtanúk szavával. (A közelmúltban felvetődött a kérdés, hogy hol is van ez a 

lelet? →  Hová tűntek a kazincbarcikai mamutok? Barcikai Históriás. → Sajnálatos módon gyakorlatilag senki 

sem tudja…) 
390

 IPARTERV 
391

 A Vegyiművek Beruházási Vállalat, épülő házai. MTI Fotó/Magyar Fotó: Készítette: - Tulajdonos: MTI Fo-

tóarchívum Azonosító: MTI-FOTO-769862 
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parhoz, a kokszolómű építését be sem fejezték!  

Itt kell felhívni a figyelmet arra, hogy ez jóval korábban, Kandó Kálmánék idejében, az itteni 

szénlepárlási dolgokban már bebizonyosodott. A borsodi barnaszén a kokszolás után szétpor-

ladt!
392

  

 

 „… Az elgondolásunk lényege abból állt, hogy az úgynevezett őskátrányból olcsó és 

meg-felelő olajfélét kívántunk lepárolás útján előállítani.  

Behatóan tanulmányoztuk a problémát, s e végből előzetes kísérleteket folytattunk részint Gö-

rögországban, Kréta-szigetén, részint a németországi Elba-szigeten. Megjegyzem, hogy Kan-

dó Kálmán, a Ganz-gyár akkori vezérigazgatója is kapva kapott a tervünkön, neki ugyanis 

szintén szüksége lett volna ilyen – szurkot pótló olcsó olajra. Összeköttetésbe léptünk a Salgó-

tarjáni r.t.
393

 – vel is ebben az irányban. A tervbe vett kísérletezések azonban tetemes forgótő-

két igényeltek s evégből az Imperiál r.t, elhatározta, hogy alaptőkéjét 200.000 pengőről 

1.400.000 pengőre emeli fel. Az első, nagyobb szénlepároló telepünket úgy emlékszem, 1927-

ben létesítettük, Borsod megyében.
394

 Az első kísérletek azonban nem vezettek, kellő ered-

ményre, a lepárolás után visszamaradt koksz ugyanis túlságosan elhamvasodott, úgy hogy 

csaknem használhatatlanságig eladhatatlanná vált. A Salgótarjáni erre kivonult az üzletből s 

inkább veszni hagyta addig befizetett 700.000 pengős befektetését. Ám, hogy a gondolat mégis 

helyes nyomon járt, mi sem igazolja jobban, mint az a tény, hogy a Salgótarjáni később Do-

rogon,
395

 házilag mégiscsak újra megpróbálkozott a lepárlás segítségével előállítandó 

olajnemű kivonatolásával…”
396

 

 

A sóraktár íveinek 

talprögzítése.
397 

 

A következő idézet egy 1924-ben megjelent 

könyvből való: 

 

„… A kőszén többnyire, a barnaszén 
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 Rónaföldi Zoltán: Kandó Kálmán és a borsodi szénbányászat, valamint az Imperiál ügy. (Magyar Elektroni-

kus Könyvtár). (Többek között akkor a Salgótarjáni Kőszénbánya Részvénytársaság – amikor a szénlepárlásban 

bizonyosodott, hogy a borsodi barnaszénből nem lett eladható koksz, mint lepárlási melléktermék – akkor a 

befektetett pénzét is hátrahagyva, kihátrált az üzletből, pedig ez akkori szinten valami elképesztően nagy összeg 

volt!) Ennek híre a tudományos körökben is ismert volt.  
393

 Valószínűleg a Chorin Ferenc által alapított és tulajdonolt Salgótarjáni Kőszénbánya Rt-ről van szó. Alapítója 

és 1903-tól haláláig elnöke volt a Salgótarjáni Kőszénbánya Rt.-nek. A Salgótarjáni Kőszénbánya Rt. a borsodi 

szénmedencében is, a Bán – völgyi területen működtetett szénbányákat. Fia, ifjabb Chorin Ferenc a Horthy-

korszak egyik legbefolyásosabb üzletembere volt. 
394

 Ez volt az Imperiál Rt berentei lepárló üzeme, melyhez a Kandó Kálmán és társai által alapított, nyitott és 

üzemeltetett Alacskai Kőszénbánya és Villamossági Részvénytársaság szállította a szenet. 
395

 Ezek lehettek a Schlattner Jenő féle kísérletek és a gyártóüzem? 
396

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

kus Könyvtár). 
397

 Filmhíradó, 1952. 
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csak kivételesen kokszolható… A fizikai és vegyi tulajdonságok alapján történő osztályozás a 

kokszolhatóságra és az illó alkatrészek mennyiségére van alapítva. Kokszolhatóság alapján 

vannak sülő szenek, amelyek hevítve megolvadnak és kokszot adnak, zsugorodó szenek, ame-

lyek nem olvadnak, és homokos szenek, amelyek szétmorzsolódó laza földes maradékot hagy-

nak vissza és nem kokszolhatók, azonban gáztartalmúak. Sovány szeneknek nevezzük a gázban 

szegény s nem kokszolható homokszeneket… 

A fenolok és szénhidrogének a kőszenek őskátrányában mintegy egyenlő arányban vannak 

jelen. Az őskátrány mennyisége jó barnaszeneknél 20 %-nál is nagyobb lehet. A visszamaradó 

kokszot félkoksznak hívják s ez rendesen morzsolódó, rideg, gyakran poralakú. 500 °-on túl 

hevítve methánt, hidrogént és ammóniákot szolgáltat…”
398

 

 

Kazincbarcika, Sóraktár építése 1952. december 7.  Gnädig Miklós
399

 

 

 

 

 

 

 

 

A sóraktár építése. 

Az utolsó ív beemelése
400
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 Vadász Elemér: A szén és petróleum múltja és jövője. Budapest, 1924. június. 

 http://mek.niif.hu/02200/02232/html/ Vadász Elemér (Székesfehérvár, 1885. március 1. – Budapest, 1970. ok-

tóber 30.) kétszeres Kossuth-díjas geológus. 1920-tól a Magyar Általános Kőszénbánya Rt. geológusa, ahonnan 

nyugdíjazták 1945-ben. 1946–1965 között ismét a tudományegyetem oktatója, professzora lett. Az 1948/1949-es 

egyetemi tanévben a Pázmány Péter Tudományegyetem Bölcsészkar prodékánja, az egyetemen a Természettu-

dományi Kar első dékánja, a Pázmány Péter Tudományegyetem utolsó rektora. Egyetemvezetői tevékenységével 

következetesen támogatta, segítette az 1949/1950-es évek egyetemi reformjának, az egyetemek szocialista átala-

kításának történéseit. A Magyar Földtani Társulat elnöke volt. 
399

 IPARTERV http://infota.org/wp-content/uploads/2015/11/2_4_dobai_janos_dla_iparterv_archivum.pdf 
400

 Filmhíradó, 1952. 

http://mek.niif.hu/02200/02232/html/
http://infota.org/wp-content/uploads/2015/11/2_4_dobai_janos_dla_iparterv_archivum.pdf


Rónaföldi Zoltán  A „borsodi kooperáció” és Kazincbarcika építése 203 

 

 

Kazincbarcika, 1953. október 10.  

Szabó Béla gépészmérnök, Kovács István 

vegyészmérnök, Tamási Irén vegyésztechni-

kus és Kiss Júlia tisztviselő a Sajómenti 

Vegyiművek dolgozói, szabadidejükben 

szívesen kirándulnak Kazincbarcikán a 

környező hegyekben.
401

 

 

 

Itt bizony fel kell tehát tenni néhány 

súlyos kérdést, mert a borsodi kooperáció egyik fő összetevője maradt a tervezett alapanyag 

nélkül! 

 A borsodi barnaszenek kokszolhatóságának megállapítására végeztek-e megfelelő és 

megnyugtató kísérleteket? 

 Hol történtek ezek a vizsgálatok, kik végezték? 

 Ez már korábban is bebizonyosodott, hogy a borsodi szenek kokszolása problémás 

(lásd előbb), az 1950-es években praktizáló bányászati, vegyészeti szakemberek előtt 

ez nem lehetett titok. 

 Ennek ellenére mégis kik voltak azok, akik a politikusokat, döntéshozókat ennyire 

megvezették ebben a témában?  

 Egyáltalán, a politika elfogadta-e az esetlegesen eléje tárt ész-érveket, vagy szokás 

szerint lesöpörték ezeket? 

 A döntéshozók tisztában voltak-e ezzel a kérdéssel, annak technikai és tudományos 

alapjaival, illetve a részletekben rejlő nehézségekkel, gazdaságtalanságokkal is? 

Ezekre az előbb feltett kérdéseimre aztán részben választ találtam, Ivánfi Jenő
402

 okleveles 

vegyész visszaemlékezéseiben, természetesen azonban nem mindegyikre! 

                                                           
401

 Készítette: Hollenzer Béla Tulajdonos: MTI Rt. Fotóarchívum Azonosító: MTI-FOTO-776879 
402

 Ivánfi Jenő Ivancsics Jenőként 1929-ben született Egerben. Édesapja vasúti mérnök volt, a MÁV főtanácsosa, 

köztisztviselőként a nevét Ivánfira magyarosította. Ivánfi Jenő előbb a Szent Bernát Ciszterci Gimnáziumban 

tanult Egerben, majd a miskolci Fráter György Minorita Gimnáziumban érettségizett 1947-ben. Ugyanezen év 

őszén a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi Karán kezdte meg felsőfokú tanulmányait. Kiváló 

eredményei ellenére Mindszenty József hercegprímás melletti megnyilatkozásai miatt az egyre erősödő kommu-

nista hatalom az elsők között távolította el az egyetemről. Tanárai kiállásának köszönhetően tanulmányait 1949-

től az Eötvös Loránd Tudományegyetemen folytathatta. 1952-ben vegyészmérnöki oklevelet szerzett, elhelyez-

kedni azonban csak vidéken, egy számára kevésbé kívánatos munkahelyen tudott. A Borsodi Vegyipari Tröszt-

höz került, annak vállalatainál (Pécs, Dorog, Óbuda) tanult bele a szénkémiába és az energetikai iparba, üzem-

mérnökként a Kazincbarcikai Kokszoló építését ellenőrizte. 1953-ban házasságot kötött Jost Évával. 1954-ben 

átkérette magát a Nehézvegyipari Kutató Intézetbe, ahol kutatómérnökként dolgozott. Veszprémbe költözött 

feleségével és újszülött kislányával, Andreával. 1956-ban született második lánya, Mónika. Az 1956-os forrada-

lom idején sebesülteket mentett a tűzvonalból, röplapokat terjesztett a fővárosban. A szovjet megszállás után, 

miután a családból már másoknak is sikerült kijutnia Ausztriába, ismerőseivel a Szombathely melletti Bucsu 

községből indulva a zöldhatáron átszökött Ausztriába. Német nyelvtudásának köszönhetően 1956 decemberétől 

már az alsdorfi Eschweiler Bergwerks-Verein Haupt laboratóriumában dolgozott analitikus mérnökként. Elhe-
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Kazincbarcika, 1953. október 14.
403 

 

„… Amikor a diplomám megkaptam, azt úgy emleget-

ték, hogy te, Jenő, hát ez a világ hetedik csodája, hogy te itt 

diplomát kaptál! Az államvizsga-papíromban egy iszonyatosan 

rossz képet festett, hogy „szervetlen és analitikai kémia – jeles. 

Orosz nyelv – jó. Marxizmus–leninizmus – elégséges. Honvé-

delmi ismeret közepes.” Amikor én államvizsgáztam, dr. Schu-

lek Elemér professzor úr előtt, akkor szó szerint azt mondta a 

professzor úr: „Hallgató úr! – mert így szólítottak bennünket. 

– Önnek ez nem a vizsgakérdés válasza volt, amit itt elmondott, 

hanem egy előadás. Remélem, hogy még találkozunk!” Schulek Elemér professzor úr azt 

akarta, hogy ott maradjak tanársegédnek a tanszéken. A Tanulmányi Osztálynak kellett jóvá-

hagynia a javaslatot, egyetlen húzással 

elvetették. Pedig még dr. Pungor Ernő ad-

junktus úr is mindent bevetett az érdekem-

ben, mert ismerte a felkészültségemet, a 

személyi tulajdonságaimat. És nem sikerült 

neki!  

 

Kazincbarcika,  

Sajómenti Vegyiművek és 

a készen léti lakótelep 
404

  

                                                                                                                                                                                     

lyezkedése után azonnal kérvényezte a családegyesítést. Noha a német beutazási engedélyt azonnal megkapták, a 

magyar hatóságok sokszori próbálkozás ellenére sem engedték kiutazni feleségét és két kisgyermekét. Ivánfi 

Jenő ezért 1961 elején visszatért Magyarországra. Családjához, Debrecenbe költözött. Trágyahordó segédmun-

kásként, betanított munkásként tudott elhelyezkedni, a politikai rendőrség több alkalommal kihallgatta. 1961 

végén a Tiszai Vegyi Kombinát tiszaújvárosi Lakkfestékgyárában kapott ismét kutatómérnöki állást. Szakmai 

tudása és nyelvismerete révén külföldi szaklapokban publikált, gyakran vett részt nemzetközi konferenciákon, 

hamarosan a kutatási osztály vezetőjévé nevezték ki. Politikai beállítottsága miatt megfigyelték, a hírszerzés 

megpróbálta beszervezni, megígérve, hogy családjával külföldön élhet. 1964-ben megszületett harmadik gyer-

meke, Ádám. 1972-ben áthelyeztette magát a Borsodi Vegyi Kombináthoz Kazincbarcikára. Itt 1982-től termék-

igazgató, a PVC ablakok gyártásának beindítását szervezte országos szinten. A nyolcvanas évek végén Sajógal-

gócra költözött, ahol egy XVIII. századi műemlék portát restaurált a családja számára. A Sajógalgóc Baráti Köre 

Egyesület egyik megalapítója, 2010-ig elnöke, a magyarországi zsákfalvak kutatója. 1989-ben nyugdíjba vonult. 

Belépett a Kereszténydemokrata Néppártba és annak helyi szervezetét vezette Kazincbarcikán. 1990–1994 kö-

zött Kazincbarcika alpolgármestere volt. 1991–1998 között a Kazincbarcikaiak a Német Kultúráért Egyesület, 

valamint a Magyar Máltai Szeretetszolgálat kazincbarcikai szervezetének alapítója és elnöke. 1994-ben a Ma-

gyar Köztársasági Arany Érdemkereszttel tüntették ki. 1994–1998 között a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 

Közgyűlés tagja. 1998-től 2002-ig a sajógalgóci önkormányzati testület tagja. Egyéni vállalkozóként műszaki-

gazdasági tanácsadó. 1999-ben a műemlékvédelemben kifejtett tevékenységéért Podmaniczky-díjat kapott. 

2000–2010 között a Sajógalgóci Római Katolikus Egyháztestület elnöke volt. Hosszú évtizedeken át kifejtett 

szakmai munkája elismeréseként 2002-ben Arany, majd 2012-ben Gyémánt Diplomát vehetett át. 
403

 Ideiglenesen a kazincbarcikai általános iskolában működik a 9. sz. Magasépítő Ipari Technikum, amelynek 

tanulói részt vesznek a város építésében. A képen: az I/A. osztály tanulói szabadidejükben szívesen kirándulnak 

a környező hegyekbe. Háttérben a Sajómenti Vegyiművek. MTI Fotó: Hollenzer Béla Tulajdonos: MTI Rt. Fo-

tóarchívum Azonosító: MTI-FOTO-776884 
404

 Filmhíradó, 1953. 
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Kazincbarcika,  

Sajómenti Vegyiművek. 

Hűtőtornyok és gáztározó 
405

  

 

 

 

Kazincbarcika,  

1954. június 11.
406

 

 

 

Az elhelyezkedésnél három csoportra osztották az évfo-

lyamot. Az első csoportba kerültek azok, akik párttagok 

voltak, a második csoportba kerültek azok, akik esetleg 

nem voltak ugyan párttagok, de nem szóltak a rendszer 

ellen soha, egy meghunyászkodó réteg, aki elviseli azt, 

ami van, de nem támad, mert tudja, hogy ő húzza a rö-

videbbet. A harmadik csoportba tartoztak azok, akiket 

politikailag eleve megbízhatatlannak tartottak, soha 

nem voltak párttagok, és egyéb érdemük sincs. Én ebbe 

a csoportba kerültem.  

Negyvenkét állás volt kiírva. Elsőnek behívták a legjob-

bakat. Azok kimazsolázták maguknak a budapesti jó cé-

geket, a nevüket beírták, lepecsételték a kvesztúrán, hogy 

„igen, ez az állás akkor a magáé”.  

 

Kazincbarcika,  

1954. június 11.
407

 

 

A legvégén, amikor én is bekerültem, akkor fölajánlották 

a következőket: Sztálinváros, az Eger melletti Berva–

völgyében egy gyár, vagy Kazincbarcika. Abszolút egyér-

telműen Kazincbarcika mellett szólt az én választásom, 

mert édesapám Miskolcon van eltemetve, édesanyám 
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 Filmhíradó, 1953. (A gáztározó a barnaszén lepárlásából keletkező gázra készült! Semmi köze a későbbi 

földgázbontóhoz!) 
406

 A győri Vilhelm Pick Vagon és Gépgyár dolgozói az épülő Sajómenti Vegyiművekben a gázgenerátor üzem 

salakbunkerét szerelik. MTI Fotó: Hollenzer Béla Tulajdonos: MTI Rt. Fotóarchívum Azonosító: MTI-FOTO-

780356 
407

 Az I. sz. Gépszerelő Vállalat dolgozói szerelésre készítik elő egy vízturbina csonkjait az épülő Sajómenti 

Vegyiművekben. MTI Fotó: Hollenzer Béla Tulajdonos: MTI Rt. Fotóarchívum Azonosító: MTI-FOTO-780351 
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nagyanyámmal és nagynénémmel Miskolcon élt, az öcsém Miskolcon élt, és azt mondtam, 

hogy Kazincbarcika legalább oda közel van! Egerben nekem sajnos rokonom senki nem ma-

radt, tehát ott nem volt hozzátartozóm, Sztálinvárosban sem volt semmi lehetőségem, hogy 

rokoni kapcsolatokat ápoljak. Vadidegen környezet, nemi betegségek, alkoholizmus!  

Kazincbarcikán is volt egy politikai fogolytábor. Az nem volt ínyemre! Én a Borsodi Vegyipa-

ri Trösztnél dolgoztam, ahhoz tartozott a Kazincbarcikai Kokszoló építése. Budapesten az 

Anker köz 3.-ban volt a Tröszt központi irodája. A vidéki betanulási idő után már jobbára ott 

dolgoztam, mi ellenőriztük a műszaki terveket. Sokszor késő estig dolgoztunk. Én soha nem 

mentem be reggel hét órára meg a Szabad Nép-félórára. Jött a személyzetis, hogy „tíz percet 

késett, Ivánfi elvtárs!” Mondom: „Akkor meg maga legyen itt este nyolc órakor, amikor én 

hazamegyek a munkából, és azt bélyegezze rá! Én rábélyegeztem, látja, ott van!” Aztán nem 

szóltak többet.  

Annak idején Rákosi Mátyást a műszaki szakemberek, Vas Zoltán, az Országos Tervhivatal 

elnöke, más kommunisták figyelmeztették:  

„Hogyha te itt a hároméves tervet, meg az ötéves 

tervet végre akarod hajtani, akkor vedd el a kezed a mér-

nökökről!”  

 

A győri Vilhelm Pick Vagon és Gépgyár  

dolgozói az épülő Sajómenti Vegyiművekben  

a gázgenerátor üzem salakbunkerét szerelik
408

 

 

És őszintén hozzá kell tennem: engem akkor, amikor mér-

nökként dolgoztam, tulajdonképpen semmi különösebb 

atrocitás nem ért, nem bántottak, hagytak dolgozni, és 

még bizonyos önállóságot is élveztem a munkahelyemen. 

Ez azért 

volt, 

mert rá 

voltak utalva, hogy műszaki eredményeket 

produkáljanak. Ezt meg mérnökök nélkül 

nem lehetett. Később, amikor a nálamnál 

jóval idősebb és jóval kompromittáltabb 

kollégáimat B-listázni akarták, én két kollé-

gával összebeszéltem:  

 

1954. Kazincbarcika  

Sajómenti Vegyiművek
409
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„Gyerekek! Közös megegyezéssel mondjunk fel mi hárman, mert minket alig tűrnek itt 

meg, ezt látjátok! És menjünk a Nehézvegyipari Kutató Intézethez Veszprémbe, a NEVIKI-be, 

mert ott rengeteg mérnököt keresnek!”  

A NEVIKI-kollégákat én a pécsi kiküldetésem idejéből ismertem, mert betanulni a Pécsi 

Koksz Művekhez küldtek le korábban a tröszttől. Ezen túlmenően voltam Dorogon is, akkor 

Esztergomban laktam, azután voltam az Óbudai Gázgyárban is. Amikor kértük, nem akadá-

lyozták meg az áthelyezésünket. A Nehézvegyipari Kutató Intézethez ugyanis igen nagy remé-

nyeket fűztek, így felvehettek bennünket, mérnököket. 

Egy dolgot csináltam Pécsen, vagy kettőt. A kísérleti üzemet vezető főmérnök csak időnként 

jött le. Ha Pestre ment fel, a központba, én szabadon végezhettem a dolgomat, sőt felvételre 

vagy elbocsátásra is tehettem javaslatot… 

… Az esküvőnk idején még a Borsodi Vegyipari Trösztnél voltam alkalmazásban. 

Pécsre mentünk vissza úgy, hogy a feleségem Komlón dolgozott, oda járt ki Pécsről naponta 

„Fakarusszal". A Csepel teherautót átalakították fapados busszá, az volt a Fakarusz. Azzal 

járt ki. Egy évig voltunk Pécsen, ott került áldott állapotba már a feleségem, és a következő 

évben, 1954-ben, szeptemberben szülte meg első gyermekünket, Andreát. Így már szükség volt 

lakásra, mivel albérletbe gyerekkel nem nagyon vettek 

fel senkit. Épp akkor hívtak a NEVIKI-hez. 

 

Arany Lajos brigádja 16 méter magasságban  

a gázfejlesztő generátor tartályának szerelésén  

dolgozik a Sajómenti Vegyiművekben 

Kazincbarcika, 1954. március 19.
410

 

 

Abban az időben egy gyártól vagy cégtől elválni és tá-

vozni rettentő nehéz volt. Ha a személyzeti főosztályveze-

tő azt mondta, „nem engedlek, és utánad nyúlok!”, akkor 

ez azt jelentette, hogy bárhol eléri az illetőt politikai vo-

nalon, és meg fogja aka-

dályozni, hogy fölvegyék. 

A Borsodi Vegyipari Trösztnél azonban személyzetis olyan 

volt, akivel lehetett beszélni. Emberséges volt, belement abba, 

hogy az elbocsátandó öreg szakemberek helyett engem enged-

jenek el. Én pedig Veszprémmel pillanatok alatt megbeszél-

tem, hogy a Borsodi Vegyi Kombinát közös megegyezéssel 

hajlandó elengedni. 1954 októberében néhány kollégámmal 

átmentünk Veszprémbe a NEVIKI-hez. 

 

Kazincbarcika,  

1954. június 11.
411
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A munkahelyváltásom azért is indokolt volt, mert amit a BVK Berentén létesíteni kívánt, azzal 

nem értettem egyet. A tröszt politikai nyomásra egy képtelenséget akart megvalósítani: barna-

szénből terveztek kokszot gyártani az acélgyártáshoz.
412

 Az acélgyártáshoz használt koksszal 

szemben két követelmény van, ne legyen nagy kéntartalma, és ne legyen nagy hamutartalma. 

Ilyen kokszot barnaszénből előállítani nem lehet. Amikor az NSZK-ban dolgoztam az 

Eschweiler Bergwerks-Vereinnél, az is egy kokszoló volt, de az tizenegyezer kalóriás szénből 

lepárolt koksz volt!  Az itteni új kokszolót egy államvédelmis mérnök tervezte a VEGYTERV-

nél. Ő kényszerítette ki mindenáron a megvalósítását is Berentén, miután ott nagy mennyiség-

ben volt barnaszén és lignit, ami arra alkalmas, hogy erőműben felhasználják. Ez volt a 

szakmai része a dolognak, ami engem taszított. A másik oldala azonban még inkább. Kazinc-

barcikán egy politikai fogolytábor volt. Engem is csak motozással engedtek be időnként – 

jóllehet ott dolgozó mérnök voltam. A nagy sóraktárat, amit szinte műemlékként még eddig 

meghagytak, kizárólag a foglyok építették, mégpedig magyarok és németek. Én is kitaszított-

ként érkeztem Barcikára, mert máshol nem kaptam állást, ők is kitaszítottak voltak. 

A BVK-tól a NEVIKI Szénosztályra kerültem, mégpedig a kísérleti Szénosztályra, ott labora-

tóriumi kísérleteket kellett végeznem a szénnel kapcsolatban. De vissza-visszaküldtek Pécsre, 

mert ott volt egy kísérleti kisüzem. Ott voltam tartós kiküldetésben hat hónapig a feleségem-

mel, miután Debrecenben megesküdtünk. A kettőnk lakáskérdése így oldódott meg az új albér-

letben. A feleségem Komlón volt titkárnő, oda járt ki gyors- és gépírónak. Mi ketten éltünk ott 

lent, de a feleségem – hála az Istennek – áldott állapotba került, 54-ben meg is született And-

rea. Amikor a kisgyerek jelentkezett, nyilvánvalóvá vált, kell lakás, albérletben nem lehet foly-

tatni. Mi akkor minden követ megmozgattunk, hogy a NEVIKI legyen az, amelyik biztosít ne-

künk lakást. Kaptunk Veszprémben egy kettő szoba összkomfortos lakást, ahol már a gyereket 

is el tudtuk helyezni… 

1956 őszén a Dorogi Szénlepárlóban volt tennivalóm. Esztergomban laktam volna, ott azon-

ban nem kaptam helyet, és így Dorogon laktam. Halvány fogalmam se volt arról, mi történik 

az országban…”
413

 

 

Igaz, hogy ez a vegyiművek borsodi - barnaszén alapon soha nem gyártott semmit, mert a 

kokszolóművet be sem fejezték, de hazai és import kokszból még évekig dolgozott és csak 

később állt át földgáz alapanyagra!
414

 A borsodi bányászatból viszont kapott – az erőműn ke-

resztül – jelentős hőmennyiséget (melegvíz, gőz) és az üzemeléséhez szükséges villamos 

energia is rendelkezésre állt.  

Egészen 1964-ig találtunk koksz felhasználásra adatokat.  

Év 
Koksz 

(tonna) 

1958 25 828 

1959 64 808 

                                                                                                                                                                                     
411
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1960 72 147 

1961 86 971 

1962 91 822 

1963 10 875 

1964 10 516 

 

 

 

Épül a Sajómenti Vegyiművek, Kazincbarcika,  

1954. június 11.  

Az I. sz. Gépszerelő Vállalat dolgozói szerelésre  

készítik elő egy vízturbina csonkjait az épülő  

Sajómenti Vegyiművekben. 
415

 

 

 

Később aztán 1962-ben már elindult a földgáz felhaszná-

lás is.  

Az üzem kokszgenerátoraiban előállított nyersgázt kénte-

lenítették, mosták, tisztították, majd 300 bar nyomásra 

sűrítve, két NEC-konverterben ammóniává alakították. 

Az ammónia elégetésével salétromsavat és 

ammonnitrátot nyertek, ezt mészkőporral keverték. Így 

ez lett a végtermék a nitrogéntartalmú műtrágya.  

 

A vegyiművek építése
416

 

 

„Új gyárakkal, új üzemrészekkel, új lakó-

házakkal gyarapodott hazánk 1955-ben Büszkesé-

geink: Sztálinváros, Kazincbarcika,  

… A Borsodi Vegyikombinát október óta 

már naponta rendszeresen indítja útnak a műtrá-

gyával megrakott vagonokat. A műtrágya kísérleti gyártása augusztus 20-án indult meg, s 

október óta már nagyüzemi módon 

termelnek. Új nehézvegyipari üzemünk 

rövidesen naponta 40 vagon műtrá-

gyát küld a mezőgazdaságnak. 

 

A vegyiművek főépület és a 

 műtrágya raktár  

 

„A Sztálin Vasmű idei építkezé-

seire a kokszoló - és vegyiművek, az 

                                                           
415
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ércelőkészítőmű, a meleghengermű és a városépítés munkálataira az idén 511 millió forintot 

fordítunk. Tovább épülnek más nagy létesítményeink is, mint Kazincbarcika és Tiszapalko-

nya.”
417

 

 

Kazincbarcika, 1954. június 11.  

A győri Vilhelm Pick Vagon és Gépgyár  

dolgozói az épülő Sajómenti Vegyiművekben  

a gázgenerátor üzem salakbunkerét szerelik
418 

 

„… Hasonló fejlődést mutat a vegyipar is. A párt 

és a kormány gondoskodásának következménye képpen, 

vegyiparunk több mint 200 százalékkal magasabb terme-

lési eredményt ért el, mint az 1949-es termelési szint volt. 

A kapitalistáktól örökölt vegyipar lényegesen elmaradt 

még a közepesen fejlett ipari országok színvonalától is. 

Komoly nversanyagkincsünk, kőolajunk külföldi tőke 

tulajdonában volt. Világviszonylatban is jelentős bauxi-

tunkra is a külföldi tőke tette rá a kezét. A tőkések egyál-

talán nem törődtek ezeknek az iparágaknak a fejlesztésé-

vel, csak rablógazdálkodást folytattak.  

Ilyen ipart hagyott ránk a bűnös kapitalista rendszer. De pártunk iránymutatása, a Szovjet-

unió állandó, önzetlen segítsége, munkásosztályunk áldozatos munkája eredményeként hatal-

mas fejlődést értünk el… 

 A szervetlen vegyipar területén pártunk célkitűzéseinek megfelelően, mezőgazdaságunk ter-

méshozamának emelésére felépítettük és üzembe helyeztük vegyiparunk egyik legkorszerűbb 

nagy létesítményét, a borsodi vegyikombinát műtrágya-

gyárat. Ez a gyár egymaga kétszer annyi műtrágyát fog 

termelni, mint 1953. évi egész termelésünk volt. Az ötéves 

terv egyik alkotásaként létrejött új üzem, a Tiszamenti 

Vegyiművek felépítése megkétszerezte országunk kénsav-

termelését. Új, korszerű üzemek létesültek dolgozóink 

jobb ellátásának biztosítására, így felépült Közép-

Európa egyik legmodernebb penicilingyára, a Hajdúsági 

Gyógyszergyár, továbbá a Veszprém megyei festékgyár.  

 

Kazincbarcika, 1954. június 11.  

A győri Vilhelm Pick Vagon és Gépgyár  

dolgozói az épülő Sajómenti Vegyiművekben  

a gázgenerátor üzem salakbunkerét szerelik
419
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A vegyipar, mint ismeretes, egyike a legrohamosabban fejlődő iparágaknak. A vegyipar látja 

el a népgazdaság valamennyi ágát egy sor alapanyaggal és így lényegében nehéziparunk 

egyik fontos része. A vegyipar a mezőgazdaság terméshozamának növeléséhez is nagy segít-

séget nyújt. A vegyipar szolgáltat egy sor alapanyagot a textilgyártáshoz is. A vegyipar kere-

tébe tartozik a közegészségügy egyik legfontosabb területe, a gyógyszergyártás.  

A vegyiparnak, a népgazdaságunkban levő fontosságát mutatják a költségvetés számai. Az 

1955. év folyamán a vegyipar több mint 10 százalékos emelkedést ér el. Ezen belül, a terv 

szerint, a kőolajtermelés 30 százalékkal emelkedik. De megvannak a feltételek arra, hogy éh-

nek az alapvetően fontos nyersanyagnak termelését még nagyobb mértékben fokozzuk. Éppen 

ezért javasolom a tisztelt Országgyűlésnek, hogy a vegyipari minisztérium jelügyelete alá tar-

tozó olajvállalatok forgalmiadó- és nyereségbefizetését és ezen keresztül a költségvetés bevé-

teleit 30 millió forinttal emelje meg… 

A vegyipari és energiaügy minisztérium ez év során nyomatékosan szem előtt tartja pártunk 

Központi Vezetőségének az önköltség csökkentésére és a termelékenység növelésére vonatko-

zó határozatait. Közel két százalékkal növekszik az év során az egy főre jutó termelési érték, a 

megelőző évihez viszonyítva. Egyidejűleg több mint 250 millió forint az az összeg, amellyel a 

tárca költségvetését az elmúlt évihez viszonyítva csökkentik.  

Ezeknek az eredményeknek eléréséért azonban állandó és következetes harcot kell folytatni. 

Harcolni kell az új módszerek bevezetéséért és a technológiai fegyelem megszilárdításáért, 

lényegében a belső tartalékok feltárásáért. Egyes üzemeink példája mutatja, hogy ahol követ-

kezetesen harcolnak ezekért, ahol alkalmazzák a külföldi tapasztalatokat, ahol felkarolják a 

dolgozók alkotó kezdeményezését, ahol takarékoskodnak az anyaggal, ott csökken az önkölt-

ség és növekszik a termelékenység. Szamos példáját látjuk ennek a vegyipar területén… 

van még a vegyiparban lehetőség, belső tartalék, amit ki lehet és ki kell használni. Ha össze-

kapcsoljuk ezeket a lehetőségeket a költségvetés által 'biztosított konkrét támogatással, nem 

kétséges, hogy vegyiparunk az 1955. évben újabb nagy sikereket fog elérni, túlteljesíti a pár-

tunk Központi Vezetősége által megjelölt feladatokat, és 

megteremti a második ötéves terv sikeres beindításának 

reális alapját…  

 

Kazincbarcika, 1954. június 11.  

Kilátás az épülő Sajómenti Vegyiművek  

egyik gáztartályáról a szerelés alatt álló  

kéntelenítő és gázgenerátor üzemre.
420

 

 

 

A költségvetés nemcsak lelkesítő számokat tartalmaz a 

vegyipar és az energiaipar fejlődésére, termelésének 

növekedésére vonatkozóan, hanem megteremti a terv 

végrehajtásához szükséges feltételeket is. Ezek a feltéte-

lek egyrészt a dolgozókról való fokozott gondoskodás-

ban mutatkoznak meg, másreszt a munkaerő-létszám 
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biztosításában, és a dolgozók szakmai képzettségének növelésében. Gondot kell fordítani a 

jövő szakembereinek megfelelő kiképzésére, a levelező technikumi oktatás kiszélesítésére és 

egyéb fontos problémákra. A tárca költségvetési előirányzata teljesítéséhez és a kitűzött éves 

tervfeladatok megvalósításához minden feltétel biztosítva van. Legfőbb biztosíték az, hogy a 

vegyipar és az energiaipar területén is állandóan megmutatkozik a Szovjetunió segítő keze. 

Tapasztalatainak kimeríthetetlen kincsestárával iparunk fejlesztéséhez felbecsülhetetlen segít-

séget nyújt a Szovjetunió.  

Sikereink elérésének másik biztosítéka pártunk szilárd, céltudatos vezetése. Pártunk eddig is 

nagy gondot fordított a vegyipar és az energiaipar fejlesztésére és most, a Központi Vezetőség 

történelmi jelentőségű határozata után még további segítséget nyújt számunkra.  

Sikereink harmadik biztosítéka a dolgozók lelkes, áldozatkész munkája. A vegyipar és a 

villamosenergia-ipar fizikai dolgozói, műszaki értelmisége 10 év alatt számtalanszor bebizo-

nyították a párthoz, a dolgozó néphez való hűségüket és nagyszerű munkasikerekkel vitték 

győzelemre célkitűzéseinket. A felszabadulási munkaverseny során ezekben az iparágakban is 

ragyogó munkasikerek születtek, amelyek napnál fényesebben bizonyították a dolgozók alkotó 

készségét, nagyszerű munkáját és szilárd egységét.  

Bizonyos vagyok abban, hogy a vegyipar és az energiaipar dolgozói azzal bizonyítják be forró 

lelkesedésüket pártunk Központi Vezetőségének márciusi határozatával kapcsolatban, hogy 

maradéktalanul teljesítik a tervben előttük álló feladatokat…”
421

 

 

A műtrágyagyár építésénél 1953-54-ben a súlyos munkaerőhiány okozott lemaradást, ezért 

Sztálinvárosból (ma: Dunaújváros) irányítottak át kőműveseket, vasbetonszerelő szak- és se-

gédmunkásokat. A munkáshiány enyhítésére a DISZ
422

 a fiatalokat mozgósította: júliustól 

ifjúsági építőtábor működött, s kéthetes turnusokban egyetemista fiatalok dolgoztak a vegyi-

művek építésénél. Ez még sokkal később is tartott, amint az idézet mutatja. 

 

„A „terelésre kész anyag" kifejezést csak az érti, aki ott volt a mi brigádunkban. A jó 

öreg brigádvezetőnknek a cigaretta soha nem maradt el a szájából. Volt viszont egy speciali-

tása, ami abból keletkezett, hogy a felső fogsora kivehető protézis volt, s a cigarettát be tudta 

illeszteni a szájpadlása és a fogsor közé, gondolom így nem kellett tartani az ajkaival. Ez vi-

szont aránylag erősen megváltoztatta beszéde érthetőségét. Például az SZ betű mindig T-re 

sikeredett. Így lett a „szerelésre kész anyag" „terelésre kész".  

                                                           
421

 Bozsóki Ferenc felszólalása, 1955. április 20. Országgyűlési napló, 1953. I. kötet • 1953. július 3. - 1956. 

február 11 

https://library.hungaricana.hu/hu/view/OGYK_KN-1953_01/?query=borsod&pg=366&layout=s 
422

 Dolgozó Ifjúság Szövetsége, vagy röviden DISZ, magyar ifjúsági tömegszervezet volt az 1950-es évek első 

felében. 1950. június 18-án alakult meg Magyarországon a szovjet mintájú központosítás részeként az MDP 

vezetése alatt álló, 14-26 éves fiatalokat tömörítő szervezet, melynek célja az ifjúság egységesítése volt. Az 

addig a Magyar Ifjúság Népi Szövetsége által összefogott ifjúsági szervezeteket volt hivatott felváltani. Tagjai a 

munkások, parasztok, értelmiségiek ifjai lehettek. Alakuló kongresszusát 1950 júniusában tartotta, mely egyúttal 

a KISZ III. Kongresszusaként lett nyilvántartva. Következő, 1955-ben tartott kongresszusa ugyanígy a KISZ IV. 

Kongresszusa néven került a kommunista ifjúsági mozgalmak történetébe. 1955-ben 702 ezer tagot számlált. 

1956 októberében, a forradalom idején felbomlott. Központi napilapja a Szabad Ifjúság. Szerepét 1957-től a 

Kommunista Ifjúsági Szövetség vette át. 

https://library.hungaricana.hu/hu/view/OGYK_KN-1953_01/?query=borsod&pg=366&layout=s
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Építőtáborozó mezőkövesdi 

fiatalok, Berentén  

 

Vagyis az a vasanyag, ami a vasbeton 

elemek gyártásához már méretre vannak 

vágva, kellőképp meg vannak hajlítva. Na, mi 

ezt a vasanyagot szállítottuk a hajlítók és 

méretrevágóktól a beépítőkhöz. Mi ugyanis a 

Kazincbarcikai Hőerőmű mellett épülő 

Könnyűbetongyár építésében segédkeztünk...  

Így építettük mi akkor a jövőt!”
423

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„… Ha valaki ma elhagyja az aszfaltút melletti 8 

kockaházat, belép a kapun, kitárul előtte a hatalmas üzem…  

A szintézisüzem mint külön gyár ötlik az ember szemébe. Szemben az óriási sóraktár 

betonépítménye. Mellette a 41 méter magas műtrágyagyár, a kőtörő üzem, ahonnan majd egy 

kilométer hosszúságban üzemek és üzemek sora. 

Ez hát a vegyikombinát. 

Az üzem… 1955. augusztus 20-ra gyár-

totta le az első rnűtrágyát…”
424

 

 

A szintézisiizemben megkezdődött  

a MÁVAG-tól érkezett óriás  

kompresszorok beszerelése, 

1954 nyara
425

 

 

 

                                                           
423

 A Mezőkövesdi Szt.László Gimnázium 1963-ban végzett IV.C osztály lapja. Kazincbarcika-Berente-i munka-

táborban. http://gimisek1963.5mp.eu/web.php?a=gimisek1963&o=glMRCr62HT 
424

 Géczi Gyula – Nagy Gyula: Szemtanúk szavaival 
425

 Géczi Gyula – Nagy Gyula: Szemtanúk szavaival 

http://gimisek1963.5mp.eu/web.php?a=gimisek1963&o=glMRCr62HT
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Kazincbarcika, 1954. június 11.  

Kilátás az épülő Sajómenti  

Vegyiművek szerelés alatt álló  

kéntelenítő és gázgenerátor üzemére,  

a háttérben a már elkészült hatalmas  

gáztartály
426 

 

 

 

Kazincbarcika, 1954. június 11.  

A gáztartály szerkezeti elemeit állítják  

össze a munkások az épülő Sajómenti  

Vegyiművekben Kazincbarcikán.  

A tartály mögött látható az épülő kéntelenítő 

 és gázgenerátor üzem.
427

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Borsodi Vegyi Kombinát 

építése, 1954
428

 

 

 

 

 

 

 

BVK, 1954
429
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 MTI Fotó: Hollenzer Béla. Tulajdonos: MTI Rt. Fotóarchívum. Azonosító: MTI-FOTO-780355 
427

 MTI Fotó: Hollenzer Béla. Tulajdonos: MTI Zrt. Fotóarchívum. Azonosító: MTI-FOTO-780353 
428

 Fortepan, Kotnyek Antal (A Fortepan oldalon a fényképeknél megadott időpontok nem mindig biztosak!) 
429

 Kotnyek Antal / Fortepan 
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A vegyiművek a 26. főút felől 

fényképezve, 1955. 

Előtérben az Erzsébet-bánya 

(Berente), valamikori épületével
430 

 

 

 

 

 

Kazincbarcika, 1955. március 31.  

A vegyiművek.
431

  

 

A műtrágyagyár 1955 nyarára ké-

szült el, de sok hibával volt terhelt. 1955. 

augusztus 19-én kezdte meg a termelést, de 

1956. április 10-én le kellett állítani a gyá-

rat! Szeptember 30-án tudtak újraindulni, de ekkor egy szintézisgáz kompresszor súlyosan 

meghibásodott. A folyamatos termelés ezért csak 1958. júniustól indult újra.  

 

1955. augusztus 20. 

Az első műtrágya 

szállítmány indítása, 

BVK iparvágány
432

 

 

Az ezek utáni idézett anyagok 

sem azért kerültek be a könyvbe, 

hogy valamiféle ellenérzést kelt-

sünk, hanem azért, hogy ezzel is 

rávilágítsunk, mennyi bajjal, 

gonddal kellett küzdeni! 

 

„MINISZTERTANÁCS TITKÁRSÁGA. 

IPARI OSZTÁLY. 

 

                                                           
430

 UVATERV / Fortepan 
431

 MTI Fotó/Magyar Fotó: Hollenzer Béla. Tulajdonos: MTVA Sajtó- és Fotóarchívum. Azonosító: MTI-

FOTO-783356 
432

 Kazincbarcika története röviden – egy kicsit másképp – VI/4. rész: Kazincbarcika és a vasút 
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A VEGYIPARI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM ELŐTERJESZTÉSE A NITROGÉN- 

IPAR HELYZETÉRE ÉS AZ EZZEL KAPCSOLATOS TEENDŐKRE VONATKOZÓAN. 

A műtrágyagyártás lemaradása súlya a Borsodi Vegyi Kombinát üzemében mutatkozó hiá-

nyosságok miatt állott elő. Az áprilisi tervteljesítés mértéke ma már megbecsülhető és 

figyelembevéve a péti üzem április havi várható túlteljesítését, az év első 4 hónapjában a 

tervvel szemben kereken 20.000 to műtrágyatermelés nem valósul meg. Az előterjesztés rámu-

tat a lemaradás azon okaira, amelyek a beruházás késedelmes megvalósítása, illetve nem 

megfelelő minőségben történő kivitelezése következtében álltak elő. A Borsodi Vegyi kombi-

nátnál bekövetkezett termelés kieséshez azonban nagymértékben hozzájárultak az üzem veze-

tésében mutatkozó hiányosságok is. A műszakiak száma nem elegendő, a gyár decemberi ün-

nepélyes beindítása után a Minisztérium engedélyével a vezető műszaki gárdából sokan el-

mentek. Hiányos a technológiai fegyelem, az egyes üzemrészek technológiai leírása nincs el-

készítve és így a dolgozók nem ismerik a gyár 

technológiáját. A rossz technológiai fegye-

lemhez nagymértékben hozzájárul az üzem 

hiányos műszerellátása. A munkafegyelem a 

dolgozók között nem kielégítő. Váltáskor 

részletes tájékoztatás nélkül adják át, illetve 

veszik át a gépegységeket. A dolgozók letele-

pítését akadályozza a lakáshiány és a kultu-

rális ellátottság alacsony foka.  

 

Kazincbarcika, 1955. november 27.  

A Szovjetunió Legfelső Tanácsának  

küldöttsége N. M. Pegov vezetésével  

magyarországi látogatása alkalmával 

a Vegyiművekbe látogat.
433

  

 

 

A határozati javaslat 1. és 3. pontjával egyetértünk. Elfogadását javasoljuk.  

A határozati javaslat 2. pontja véleményünk szerint nem elfogadható.  

Az év első négy hónapjában várható 2o.ooo to műtrágyakiesés a mező- gazdaság műtrágyael-

látásában amúgyis rendkívüli nehézségeket okoz. A III. negyedévi leállás II. negyedévre való 

előrehozatala az első félévi műtrágyaellátást még további 12.400 to műtrágyakieséssel rontja. 

Ebből a III. negyedévben mintegy 5920 to volna behozható, mert 20 nap leállás a III. negye-

dévre már tervezve volt. Véleményünk szerint nagyon fontos volna, hogy a mezőgazdaság a 

tavaszi időszakban jusson műtrágyához, a második félév műtrágyatermelése az idei mezőgaz-

dasági termelést már lényegesen nem érinti.  

Ezzel szembenáll, hogy műszaki hibák miatt az üzem tervteljesítése nem biztosított, és vég-

eredményben az üzem teljes üzemképes állapotba hozatala tolódik ki.  

                                                           
433

 MTI Fotó: Pap Jenő. Tulajdonos: MTVA Sajtó- és Fotóarchívum. Azonosító: MTI-FOTO-785525 
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Véleményünk szerint a nehézségek ellenére is fenn kell tartani a BVK üzemét május hónap 

végéig, és ez időponttól kezdődően a 42 napos javítási időszakban elvégezni a teljesen üzem-

képes állapotot biztosító feladatokat. 

Amennyiben a külkereskedelem baráti országból a II. negyedévre műtrágyakölcsönt tudna 

szerezni, a leghelyesebb volna a leállásnak a vegyipari és energiaügyi miniszter elvtárs által 

a javasolt időpontban való végrehajtása. Műtrágya behozatalra korábbi tálalások alapján 

nincs lehetőség, a II. negyedévben való kölcsönvétel lehetőségeit az idő rövidsége miatt a kül-

kereskedelmi szervekkel még nem lehetett tisztázni.  

Budapest, 1956. március 19.-én.”
434

 

 

 

Kazincbarcika, 1955. december 10. 

Különvonat a vegyiművek avatására az iparvágányon
435

 

 

 

 

 

 

Kazincbarcika, 1955. december 10. 

A vegyiművek avatása, Szabó József  

igazgató
436
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 MNL-OL-XIX-A-83-b 3241-3275/1956 

https://library.hungaricana.hu/hu/view/MNL_OL_XIX_A_83_b_175_3241_3275/?query=Borsodi%20Vegyi%2

0Kombin%C3%A1t&pg=41&layout=s 
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 Filmhíradó, 1955. 

 
436

 Filmhíradó, 1955. 

https://library.hungaricana.hu/hu/view/MNL_OL_XIX_A_83_b_175_3241_3275/?query=Borsodi%20Vegyi%20Kombin%C3%A1t&pg=41&layout=s
https://library.hungaricana.hu/hu/view/MNL_OL_XIX_A_83_b_175_3241_3275/?query=Borsodi%20Vegyi%20Kombin%C3%A1t&pg=41&layout=s
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Kazincbarcika, 1955. december 10. 

A vegyiművek avatása, Kiss Árpád  

vegyipari- és energiaügyi miniszter
437

 

 

 

 

 

 

 

Kazincbarcika, 1955. december 10. 

A vegyiművek avatása. 

 Hegedűs András miniszterelnök, 

Dobi István a Magyar Népköztársaság 

 Elnöki Tanácsának elnöke
438

 

 

 

 

 

 

Kazincbarcika, 1955. december 10. 

A vegyiművek avatása. 

A Szintézisüzem bemutatása
439

 

 

 

„ORSZÁGOS TERVHIVATAL.  

Budapest,V. ,Nádor-u.9-13.  

SZIGORÚAK TITKOS!  

Készült 20 példányban.  

3. sz. példány 

Tárgy: a Borsodi Vegyi Kombinát  

műtrágyatermelésének helyzete.  

ELŐTERJESZTÉS A MINISZTERTANÁCSHOZ. 
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 Filmhíradó, 1955. 

 
438

 Filmhíradó, 1955. 
439

 Filmhíradó, 1955. 
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Folyó hó 5 - 8 -án az Országos Tervhivatal Vegyipari Főosztálya és Ellenőrzési Felügyelősé-

ge helyszíni ellenőrzést hajtott végre Kazincbarcikán. Az ellenőrzés tapasztalatait az alábbi 

főbb pontokban foglaljuk össze:  

I. 

1956.1. negyedévi, ill. április havi várható műtrágya termelési tervteljesítés. tonnában.  

Terv    tény, ill. várható                 % 

Január    8183    2329     28.5  

Február   6879   1869    27.2  

Március   8322   3ooo    36.0  

I. negyedév   23384    7198     30.7  

Április   9o72    5ooo     55.1  

Január - Április össz:  32456    12198     37.6  

Januártól áprilisig várható lemaradás: 20258 tonna.  

Fenti várható termelési számokat a BVK jelenlegi helyzetének figyelembevételével becsültük 

meg. Amennyiben a jelentésünk II. részében javasolt intézkedések azonnali megvalósításra 

kerülnek, ill. folyamatba lesznek téve, úgy a várható lemaradás csökkenthető.  

A lemaradás főbb okai a következők:  

Az MT 526/14/1954.sz. határozata értelmében az első szintéziskör próbaüzemeltetését 1955. 

március 31-én, a második szintéziskör próbaüzemeltetését június З0-án kellett volna megkez-

deni.  

Fenti határidőket a beruházó különféle műszaki okok, késedelmes szállítások, de elsősorban a 

Wilchelm Pieck gyár СО konverterei legyártásának elhúzódása miatt betartani nem tudta és a 

próbaüzemeltetést ténylegesen az első szintéziskörrel 1955. szeptember II. felében, a második 

szintéziskörrel 1956. február II. felében kezdte meg.  

A próbaüzemeltetés késése mellett a tervszerű üzemeltetés sincs biztosítva, mert a berendezé-

sek váratlan meghibásodásai miatt állandóak az üzemzavarok. 

Az üzemzavarok elsősorban az ammóniaszintézisben jelentkeznek és ezért a savüzem és a mű-

trágyagyár kapacitása ammónia hiánya miatt nincs kihasználva. 

A lemaradást elsősorban a gépegységek, berendezések, csővezetékek, stb. váratlan meghibá-

sodásai mellett több esetben gőzhiány okozta, azonban hozzájárulták a BVK-nál tapasztalható 

műszaki, szervezési politikai hiányosságok is.  

A főbb egyedi gépek közül a leggyakoribbak az üzemzavarok az óriási kompresszoroknál, a 

Pelton turbina egységeknél, a keringető kompresszoroknál és a forróvízszivattyúknál, vala-

mint a konverter fűtésénél. 

A gyakori géphibák következtében az üzemelő gépegységeknek nincs tartalékuk, mert rendsze-

rint a tartalékgép ja vitás alatt áll és az így üzemelő gépegység kiesése esetén hosszú ideig 

tartó teljes üzemállás következik.  



Rónaföldi Zoltán  A „borsodi kooperáció” és Kazincbarcika építése 220 

A csővezetékek, szerelvények szerelése hanyag, gondatlan, munkával történt es ezért a fújá-

sok, szelepmeghibásodások rendkívül gyakoriak. A sok tömörtelenség miatt igen nagy a gáz- 

és gőz veszteség is.  

A lemezcsövek hegesztése a műszaki követelményeket nem éri el és a hegesztési varratok rossz 

minősége miatt többször fordult elő csőrepedés a Pelton egységek nyomóvezetékében, ami a 

termeléskiesés mellett eddig csak szerencsés véletlen folytán nem okozott súlyos balesetet.  

Több esetben jelentett üzemállást az ipari vízrendszer csővezetékének meghibásodása. Az 

elektromoshálózatban nincs megoldva a szelektív túláramvédelem.  

A termeléskiesésekhez nagymértékben hozzájárulnak a BVK-nál meglévő egyéb hiányosságok 

is, melyek a következők:  

1./A fizikai és a műszaki dolgozók szakképzettsége, üzemi gyakorlata nem elégséges, Igen 

nagy hiány van gép- és csőszerelő lakatosban, mintegy 50 fő, melyet csak külső erővel lehet 

megoldani. A szaktanfolyamok általában csak ez évben kezdődtek meg és jelenleg is még 

gyenge a tanulási fegyelem.  

2./ Hiányos a technológiai fegyelem. Az egyes üzemrészek technológiai leírása nincs elkészít-

ve és így azt a dolgozók nem ismerik. A rossz technológiai fegyelemhez nagymértékben hozzá-

járul az üzem műszerezettségi állapota. A legtöbb műszer vagy egyáltalán nem, vagy hibásan 

működik.  

Az egyes fontos munkahelyek között nincs telefon-összeköttetés.  

3./ Több fontos műszaki osztály még egyáltalán nem működik, illetve meglévő szervezettségük 

gyenge, a feladatok végrehajtásához,  

4./ A műszakiak száma nem elegendő és előfordulhat pl. a szintézisüzemben, hogy az egyik 

nappali műszakban csak egy mérnök és egy művezető teljesített szolgálatot. A műszaki 

1étszvámhiányhoz hozzájárul az is, hogy a gyár decemberi ünnepélyes beindítása után a veze-

tő műszaki gárdából sokan elmentek a minisztérium engedélyével. 

5./ Rossz a munkafegyelem. A váltások nem az előírt időben történnek, gyakori az éjszakai 

műszakban az alvás, munkaidő alatt csoportos beszélgetések vannak. Több esetben tapasztal-

ható, hogy váltáskor a dolgozók részletes tájékoztatás nélkül adjak, illetve veszik át a gépegy-

ségeket.  

6./ A fizikai és műszaki dolgozók premizálása- nem ösztönző a magasabb tervteljesítésre.  

7./A munkavállalók letelepítését akadályozza: a lakáshiány, ugyanakkor nagyszámú összkom-

fortos lakást, irodának használnak; a magas villanydíj, a magas lakbérek; a kulturális ellá-

tottság alacsony, foka; az elégtelen befogadóképességű általános iskola és a technikum hiá-

nya; valamint az elégtelen munkaruhaellátás ill. egyes üzemek öltöző-mosdó hiánya.  

8./ A szervezett és rendszeres politikai-nevelőmunka lényegében most indult meg, mivel a 

BVK-nál csak két hónapja működik önálló pártbizottság. 

II. 

Javaslatok. 
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A folyamatos tervteljesítés érdekében az alábbi intézkedések megtételét tartjuk szükségesnek:  

1./ Tekintve, hogy az azonnali és a későbbi intézkedések több tárcát érintenek, operatív intéz-

kedési jogkörrel kormánybiztos kinevezését tartjuk szükségesnek mindaddig, míg a folyamatos 

termelés nincs biztosítva.   

2./ A nagy egyedi gépek tervezőit - valamint a VEGYTERV-et és a kivitelező vállalatok illeté-

kes műszaki dolgozóit azonnal le kell rendelni Barcikára, begy a BVK alkalmazottaival együtt 

üzemeltessék a gépeket és derítsék fel a hibákat. Ez szükséges azért is, hogy a III. szintéziskör 

tervezésénél, építkezésénél á jelenlegi két kör hibáit figyelembevehessék. A tervezők és kivite-

lezők addig nem hagyhatják ott a BVK-t, amíg a gépek teljesen üzembiztosán nem működnek 

és a műszaki átadás nem történik meg,  

3./ Kötelezni kell – ha szükséges, fegyelmi eszközökkel is – a kivitelező gépgyártó vállalatokat, 

hogy a berendezések kijavítását azonnal és soronkívül végezzék el. 

A BVK vezetősége üzemrészenként alaposan mérje fel az egyes berendezések teljesítőképes-

ségét, állítsa össze a hibás, megjavítandó berendezések listáját és készítsen az elvégzendő 

munkákra a javításban résztvevő vállalatok bevonásával ütemtervet.  

4./ Biztosítani kell a műszerek azonnali kijavítását a műszerész létszám emelésével és szakem-

berek időszakos lerendelésével. 

5./ A műszaki vezetést meg kell erősíteni mérnökökkel, technikusokkal művezetőkkel és célsze-

rűnek látszik a beruházásban résztvett jelenleg más vállalatnál dolgozó műszakiak visszaren-

delése addig, amíg a zavartalan üzemeltetés nem biztosítható.   

6./ A régi nitrogénipari szakemberek /: mérnökök, szakmunkások:/ közül többen más területen 

dolgoznak. A VEM kutassa fel ezek alkalmazási helyeit és rendelje akár véglegesen, vagy ide-

iglenesen a BVK-hoz.  

7./ A munkafegyelmet tovább kell szilárdítani és a legerélyesebb intézkedéseket kell foganato-

sítani.  

8./ Meg kell gyorsítani a gépkezelő-lakatosok átirányítását a BVK-hoz.  

9 / /A fizikai és műszaki dolgozók premizálását át kell alakítani, hogy ösztönözzön a műtrágya 

termelési terv 100 %-os teljesítésére, illetve túlteljesítésére. Az igazgatói alapot átmenetileg ki 

kell bővíteni olymódon, hogy minden tonna műtrágya után meghatározott Ft. összeg álljon az 

igazgató rendelkezésére, amit az üzem legjobb dolgozói között osztana szét. 

10./ A lakbér- és a villanydíj mértékét azonnal rendezni kell. Az új 16 tantermes általános 

iskola felépítését az 1956-1957. évi tanítási időpont megkezdésére be kell fejezni. Ebből ideig-

lenesen 8 tantermet a technikus képzés megindítására kell felhasználni.  

11./ Felül kell vizsgálni a BVK 1956. évi pótalkatrész keretét és biztosítani kell az üzemelte-

téshez feltétlenül szükséges pótalkatrészek sürgős beszerzését,  

12./ A jelenleg a rendeltetésétől eltérően használt - mintegy 250 összkomfortos lakás felsza-

badítása érdekében a tervezett irodaház építését 1956. évre előre kell hozni. A jelenleg nem 

lakásnak használt helyiségek egy részének felszabadításáról azonnal gondoskodni kell. 
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 Budapest, 1956. március 12.      BEREI ANDOR
440

 s.k.”
441

 

 

Kazincbarcika,  

1959. február 26. 

A pétisó mérése, csomagolása
442

 

 

 

„Szabó Gergely
443

 elvtárs ész-

revételei:  

a Borsodi Vegyi Kombinát műtrágya 

termelésének helyzete című előterjesz-

téssel a következő módosítással ért 

                                                           
440

 Berei Andor (1900-1979) Budapesten született, kispolgári családban. 1918-tól 1921-es letartóztatásáig böl-

csészhallgató volt a budapesti, majd a bécsi tudományegyetemen. 1917-ben belépett az MSZDP-be, 1918-1919-

ben ifjúmunkás-szervező volt. 1919 márciusában belépett a KMP-be. A Tanácsköztársaság bukása után részt vett 

az illegális kommunista mozgalom újjászervezésében, amiért 1921-ben a statáriális bíróság tizenöt év fegyházra 

ítélte. 1922-ben fogolycserével a Szovjetunióba került, ahol a Kommunista Internacionálé Irodáján, majd annak 

Központi Apparátusában dolgozott, illetve a Nemzetközi Lenin Iskolán tartott előadásokat. 1934 és 1946 között 

a belga kommunista mozgalomban vezető funkciókat töltött be. 1946-ban tért haza Magyarországra. 1947 és 

1948 között az Országos Tervhivatal első főtitkára, majd 1954-től a forradalomig annak elnöke lett. 1948 és 

1951 között a Külügyminisztérium politikai államtitkára, majd a külügyminiszter első helyettese volt. 1948 és 

1956 között az MDP KV tagja. Az 1947-ben felállított, az MKP "gazdasági feladatainak" kidolgozására szerve-

ződött bizottság, valamint a párt munkájának megjavítására alakított állandó bizottság tagja. 1948 és 1976 között 

- néhány év megszakítással - a közgazdaság-tudományi egyetem tanára. 1956. október 28-án feleségével, Andics 

Erzsébettel és más politikusokkal együtt Moszkvába szállították. Andics és Berei november 5-én Szolnokra 

érkeztek, ahol a Kádár-kormány tájékoztatási csoportjának vezetőiként az újraindított Szabad Nép szerkesztői 

voltak. A párt határozatának engedelmeskedve 1956. november 16-án feleségével együtt a Szovjetunióba távo-

zott, ahol szovjet akadémiai intézetekben végzett kutatásokat. 1957 márciusában felvételt nyert az MSZMP-be, 

de csak 1958 áprilisában települhetett haza. 1958 és 1961 között az Új Magyar Lexikon főszerkesztője, majd 

1962 és 1976 között a Kossuth Könyvkiadó Vállalat igazgatója volt. 1960-tól 1971-ig a közgazdaság-tudományi 

egyetem politikai gazdaságtan tanszékének vezetője, majd 1976-ig tanára volt. 
441

 MNL-OL-XIX-A-83-b 3241-3275/1956 

https://library.hungaricana.hu/hu/view/MNL_OL_XIX_A_83_b_175_3241_3275/?query=Borsodi%20Vegyi%2

0Kombin%C3%A1t&pg=49&layout=s 
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 Géppel mérik és csomagolják a 25 százalékos, nitrogéntartalmú mészammon salétrom műtrágyát (pétisó), a 

Borsodi Vegyi Kombinát dolgozói. Az üzem Európa legkorszerűbb műtrágyagyára, melynek bővítésére további 

50 millió forintot fordít a kormány. MTI Fotó: Mező Sándor Tulajdonos: MTVA Sajtó- és Fotóarchívum Azono-

sító: MTI-FOTO-806679 
443

 Szabó Gergely, 1921. szeptember 2-án született Kisújszálláson kisparaszti családban. 1941 őszétől a Magyar 

Királyi József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vegyészmérnöki Karán tanult, tagja volt a Bo-

lyai Kollégiumnak.  1942. február 24-én részt vett a Győrffy István Kollégium alapításában, és a későbbiekben is 

aktív tagja volt. 1945-ben a MADISZ központjában dolgozott. 1946 nyarán megválasztották a NÉKOSZ főtitká-

rává, ezt a pozíciót 1947. szeptember elejéig töltötte be.  1948 januárjától a Szovjetunióban tanult, Mengyelejev 

Technológiai Intézetbe került aspiránsnak. 1949 nyarán hazajött, a Chinoin Gyógyszer-árugyárban kutatómér-

nökként dolgozott, de rövid idő múlva kinevezték a Szervetlen Vegyipari Központ Műszaki Osztályának vezető-

jévé, majd a Nehézvegyipari Központ vezérigazgató-helyettesévé. 1951 januárjában a Bánya és Energiaügyi 

Minisztérium Szerves Vegyipari Főosztályának műszaki vezetője lett. 1952 decemberétől 1953 júliusáig vegyi-

pari miniszter, majd nehézipari, illetve vegyipari és energiaügyi miniszterhelyettes volt.  1954 -56 között az 

MDP KV póttagja.  1955 januárjától 1956 júliusáig a Minisztertanács Titkárságának vezetője, majd 1956. októ-

ber 31-ig vegyipari miniszter, ezt követően miniszteri biztos. 1957 márciusában kizárták a pártból, kérésére a 

hatvanas évek elején visszavették az MSZMP-be.  1966–77 között a Petrolkémiai Beruházási Vállalat igazgatója 

volt. Jelentős szerepe volt Leninváros vegyipari létesítményeinek fejlesztésében, a vegyipari beruházások gyorsí-

tásában. 1975-ben Állami Díjat kapott. 2000-ben hunyt el 

https://library.hungaricana.hu/hu/view/MNL_OL_XIX_A_83_b_175_3241_3275/?query=Borsodi%20Vegyi%20Kombin%C3%A1t&pg=49&layout=s
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egyet:  

Határozati javaslat 2./ pontja:  

Engedélyezze a Minisztertanács, hogy június hónapban leállhasson a Borsodi Vegyi Kombi-

nát,- vagyis 20 nap helyett egy hónapra,- s erre az időre szervezzék meg úgy a legállást (sic!) 

és a nagyjavításokat, hogy Pétről is csoportosítsanak át erőket és ezt nagy ütemben végezzék 

el. A péti leállás más időpontban legyen, amikor a Borsodi Vegyi Kombinát már beindult, 

hogy onnan ki lehessen vonni az erősítésként kapott embereket.  

Az Országos Tervhivatal javaslataival Szabó Gergely elvtárs egyetért, az 1./ pont kivételével. 

Szabó elvtárs nem tartja fontosnak kormánybiztos kinevezését, mivel a minisztériumok,- 

KGM, ÉM.,- is segítenek.”
444

 

 

„VEGYIPARI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTER.  

02001/60 

Szigorúan titkos!  

Készült: 32 példányban,  

4. sz. példány.  

ELŐTERJESZTÉS 

minisztertanács Elnöksége részére. 

Tárgy: Borsodi Vegyi Kombinát leállása.  

Bejelentem, hogy a Borsodi Vegyi Kombinát leállítását a 

Kohó- és Gépipari Minisztérium és az Építésügyi Minisz-

térium illetékes szerveivel megvizsgálva f. év június 15.-

re irányoztam elő.  

A leállás idejét – figyelembevéve a szükséges nagyjavítá-

si munkák elvégzését – hat hétre tervezem,  

A leállás során végrehajtandó munkák költségei mintegy 

15 millió forintot tesznek ki.  

A vállalat éves pénzügyi tervjavaslatában dotáció óimén 

60,583 mFt-ot tervezett. A dotáció tervezése a 20,5 %-os 

mészammonsalétrom tervezett mennyisége alapján tör-

tént, a tervezett önköltség és az érvényesíthető árbevétel 

között mutatkozó különbözet figyelembevételével.  

A tervezett éves dotációból a vállalat a termelési tervlemaradás következtében előreláthatólag 

40.000.- mFt-ot nem fog igénybevenni, viszont a termelés kiesés és a június es julius havi 
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nagyleállás karbantartási költségei miatt az év végéig előreláthatóan 75.000 mFt többletvesz-

teség fog felmerülni.  

Fentiek alapján a következő határozat hozatalát kérem:  

1. / A Minisztertanács engedélyezi a Borsodi Vegyi Kombinát 1956.június 15.-től augusztus 

1.-ig történő teljes leállítását és elrendeli a próbaüzemeltetés alatt felmerült hibák és hiányos-

ságok kijavítását.  

2. / A Pénzügyminisztérium gondoskodjék a Borsodi Vegyi Kombinát 1956.évi várható 75.000 

mFt többlet veszteségének pénzügyi fedezetéről.  

Budapest, 1956. május 31. A kiadvány hiteléül: /:Marosi Jenőné:/  

Kiss Árpád
445

 s.k.”
446

 

 

„ Az előterjesztésben foglaltakkal egyetértek. Kérem azonban a végleges szövegezés-

nél az alábbi észrevételemet feltüntetni:  

"A Pénzügyminiszter az előterjesztéssel egyetért, azonban megjegyzi, hogy az 1956. I. ne-

gyedévi pénzgazdálkodásról szóló MT. előterjesztésében a leállítással kapcsolatban javaslatot 

tesz arranézve, hogy az Állami Ellenőrzés Minisztere állapítsa meg a Borsodi Vegyi Kombinát 

tervezésénél, kivitelezésénél és átvételénél tapasztalt súlyos mulasztásokért fennálló felelőssé-

get és a Minisztertanácsot erről jelentésben tájékoztassa."  

Budapest, 1956. május 31. 

Pullai Miklós
447

 miniszterhelyettes”
448
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 Kiss Árpád (Cinkota, 1918. augusztus 28. – Szvetozarevo közelében, Szerbia, 1970. július 11.) Kossuth-díjas 

(1954) mérnök, politikus, parlamenti képviselő. 1945-től a Ganz Vagon- és Villamossági Gyár váltóáram-

szerkesztési osztályának vezetője. 1950-től a Nehézipari Minisztérium műszaki fejlesztési osztályának vezetője-

ként dolgozott, majd 1950. augusztus 4-étől könnyűipari miniszter. 1953 és 1967 között parlamenti képviselő. 

1954-től 1956-ig az MDP Központi Vezetőségének, 1956-tól 1970-ig az MSZMP Központi Bizottságának tagja. 

1954. október 30. és 1956. július 30. között vegyipari és energiaügyi miniszter, az Országos Tervhivatal  elnöke 

(1956. október 26–31. és 1957. május 9. – 1961. szeptember 13.). Az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság 

elnöke miniszteri rangban (1961. szeptember 13. – 1967. április 14.), majd, mint a kormány tagja (1967. április 

14. – 1970. július 11.). Az Országos Atomenergetikai Bizottság elnöki tisztét is betöltötte (1967-től). A magyar 

iparfejlesztés és tudományos-technikai haladás egyik legfőbb szervezője volt. Autóbaleset áldozata lett. Nem 

tisztázott, hogy baleset vagy merénylet történt, az anyag 70 évre titkosítva lett! 
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  Az iraton bélyegző: Az ülés után azonnal visszaküldendő az MT TÜK-nek.(Minisztertanács Titkos Ügykeze-

lési Iroda) 1956. Az MT TÜK még aznap iktatta is. 
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 Pulai Miklós (1925) Közgazdász. 1949-től a Pénzügyminisztérium munkatársa, 1956-1957-ben pénzügymi-

niszter-helyettes, a minisztérium forradalmi bizottságának elnöke. 1957-ben elbocsátották. 1963-ig az OTP, 1963 

és 1980 között pedig a jegybank vezető munkatársa, első elnökhelyettese volt. 1980-tól 1988-ig az Országos 

Tervhivatal, majd a minisztertanácsi reformbizottság tagja volt. 1989 végétől a Magyar Bankszövetség elnöke 

volt. 
448

 Pénzügyminisztérium. Minisztertanácsi előterjesztés véleményezése a Borsodi Vegyi Kombinát leállításával 

kapcsolatban. 
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„Szigorúan titkos. A Határozatok Tára nem közli.  

Készült 75 példányban.  

1. számú példány.  

Kapják: a MT. Elnökségének tagjai,  

Antos István
449

 elvtárs,  

Szabó Gergely elvtárs,  

Házi Árpád
450

 elvtárs 3 pl.,  

Berei Andor elvtárs 3 pl. 

Olt Károly
451

 elvtárs 3 pl.,  

Kiss Árpád elvtárs 3 pl. 

Matolcsi János
452

 elvtárs, 

Péter György
453

 elvtárs,  
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 Antos István (Nagyszombat, 1908. június 25. – Budapest, 1960. január 5.) egyetemi tanár, közgazdász, köz-

gazdasági szakíró, országgyűlési képviselő, pénzügyminiszter. 1940-től több alkalommal is dolgozott munka-

szolgálatosként, majd 1945. februárban a Magyar Kommunista Párt tagja lett. A Pénzintézeti Központban főre-

vizorrá nevezték ki, ezután pedig az Országos Gazdasági Tanács főtitkára lett. 1945. november 23-tól 1951. 

január 27-ig pénzügyminisztériumi politikai államtitkárként tevékenykedett, részt vett a forintstabilizáció előké-

szítésében és az első hároméves terv kidolgozásában. 1946. augusztusban a Magyar Nemzeti Banknak lett a 

kormánybiztosa, majd 1951. január 27-én a pénzügyminiszter helyettese. 1954-től a Közgazdaságtudományi 

Egyetem tanszékvezető tanára lett. tanárként is dolgozott. 1955. április 25-től és 1956 októberéig vezette az 

MDP KV Terv- és Pénzügyi Osztályát, 1956. november 16-ától a Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány 

pénzügyminiszterének első helyettese, 1957. május 9-től egészen haláláig pedig pénzügyminiszter volt. A Ma-

gyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának 1957. június 29-étől haláláig volt a tagja, 
450

 Házi Árpád (Komádi, 1908. szeptember 20. – Budapest, 1970. november 13.) szabómunkás, politikus, mi-

niszter. 1950. május 8-ától 1951. április 20-áig, illetve 1953. július 4-től 1955. augusztus 26-áig az Elnöki Ta-

nács tagja, 1951. április 20-tól 1952. november 14-éig belügyminiszter, 1952. november 14-től 1953. július 4-ig 

a minisztertanács elnökhelyettese, 1953. július 24-től 1955. augusztus 26-ig ismét az Állami Ellenőrzési Központ 

elnöke, 1955. augusztus 26-tól 1956. október 24-ig az állami ellenőrzés minisztere volt. 1956–1957-ben az MDP 

Pest megyei pártbizottságának titkára. 1957–1963-ban az MSZMP Pest megyei bizottságának osztályvezetője, 

majd 1963-tól – nyugdíjba vonulásáig – 1964-ig a Kereskedelmi, Asztalos- és Lakatosipari Vállalat igazgatója 

lett. 1948-ban Kossuth-díjjal tüntették ki. 
451

 Olt Károly (Zágráb, 1904. május 24. – Budapest, 1985. március 22.) magyar politikus, Országgyűlés elnöke, 

az Elnöki Tanács titkára, miniszter. 1950. február 25-étől - a korszakban példátlanul - több mint hat és fél éven 

át, 1956. október 27-éig pénzügyminiszter volt. Az 1956-os forradalom során ő is „oldalt cserélt”. A Munkásőr-

ség alapító tagja, november 12-étől pedig a Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány titkárságvezetője, e posztot 

1959. június 2-áig töltötte be. Ezután az Állami Egyházügyi Hivatal elnöke lett, és onnan vonult nyugdíjba 1961. 

október 20-án. Emellett 1957. május 9. és 1961. október 7. között ismét tagja volt az Elnöki Tanácsnak. Ország-

gyűlési mandátumát az 1967-es választásokig tartotta meg, ahol 1953 óta Fejér megyét képviselte. 
452

 Matolcsi János (Berettyóújfalu, 1923. nov. 20. – Bp., 1983. jan. 3.): archeozoológus, földművelésügyi minisz-

ter. Agrárproletár családból származott. 1942-től a KMP tagja. 1942-1944 között különböző bp.-i nyomdákban 

volt betűszedő. 1944 dec.-étől 1948 dec.-éig Berettyóújfaluban a Bihar megyei Pártbizottság tagja, ill. a berety-

tyóújfalui pártszervezet titkára. Részt vett a földosztásban. 1949-ben, pártiskolát és agrárpolitikai tanfolyamot 

végezve, Bp.-en az MDP Központi Vezetősége Mezőgazdasági Osztályának vezetője lett. 1954-ben a Központi 

Vezetőség titkárává választották. 1955. nov. 15-től 1956. okt. 24-ig földművelésügyi miniszter, 1957. márc. 15-

től júl. 31-ig földművelésügyi miniszterhelyettes volt. 1957. okt. 15-től lemondásáig (1968) a Magyat Mezőgaz-

dasági Múzeum főigazgatója. Vezetése alatt új szemléletű állandó és időszaki kiállításokat rendeztek, elindult a 

módszeres tárgygyűjtés és az agrártörténeti kutatómunka. Ez idő alatt a gödöllői Agrártudományi Egy.-en ag-

rármérnöki diplomát, majd egyetemi doktori címet szerzett. 
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Halász József
454

 elvtárs,  

Papp István
455

 elvtárs,  

Tauszk György
456

 elvtárs,  

Gábor Mátyás
457

 elvtárs. 

 

A Magyar Népköztársaság Minisztertanácsának 

3432/VI.I3./I956. számú határozata 

a Borsodi Vegyi Kombinát leállításáról. 

1. / A Minisztertanács engedélyezi a Borsodi Vegyi Kombinát 1956. június 15-től augusztus 1-

ig történő teljes leállítását és elrendeli a próbaüzemeltetés alatt felmerült hibák és hiányossá-

gok kijavítását.  

2. / A Pénzügyminisztérium gondoskodjék a Borsodi Vegyi Kombinát 1956. évi várható 

75,000 mFt többlet veszteségének pénzügyi fedezetéről.  

Budapest, 1956. június 12. 

Hegedűs András s.k.  

a Minisztertanács elnöke.”
458

 

 

 

„VEGYIPARI MINISZTER  

02001/59. 

SZIGORÚAN TITKOS!  

Készült: 3o példányban, 

5. sz. példány.  

                                                                                                                                                                                     
453

 Péter (Pikler) György (Budapest, 1903. március 30. – Budapest, 1969. január 4.) matematikus, közgazdász, 

statisztikus, egyetemi tanár, a közgazdaságtudományok doktora (1967). A reformközgazdászok közé tartozott. 

1948-tól 1968-ig a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) elnöke volt.  1945 után Szegeden alpolgármester és 

városi tanácsos, majd 1948-ig Budapesten az Országos Társadalombiztosítási Intézet vezérigazgatója lett. 1948-

ban megbízták a Központi Statisztikai Hivatal irányításával. 1950-ben tanszékvezető egyetemi tanárrá nevezték 

ki a budapesti Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemre. Az 1956-os forradalom után revizionistának 

tekintették, de nem váltották le. 1963-tól Nyers Rezső munkatársa a gazdasági mechanizmus reformjában. Ho-

mályos érmecsempészési ügybe keverték, s bár bűncselekményt nem követett el, 1968 decemberében őrizetbe 

vették. Ekkor szívproblémákkal a Belügyminisztérium kórházában tartották fogva, ott hunyt el tragikus körül-

mények között, állítólag öngyilkos lett. 
454

 Halász József titkárságvezető 1955-57. 
455

 ? 
456

 ? 
457

 ? 
458

 1956. június 12. 

https://library.hungaricana.hu/hu/view/MNL_OL_XIX_A_83_b_182_3421_3445/?query=Borsodi%20Vegyi%2

0Kombin%C3%A1t&pg=196&layout=s 
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Tárgy: Borsodi Vegyi Kombinát  

Nitrogénműtrágya Gyára  

tervfeladati költségvetés  

módosítása.  

Egyetért: O.T. részéről Vályi Péter et 

 

ELŐTERJESZTÉS  

a Minisztertanácshoz. 

A Borsodi Vegyi Kombinát műtrágya gyára tervezési feladatát az Országos Tervhivatal 1953. 

március 21-én oo7o/8. szám alatt 573,14o.710 Ft. összeggel hagyta jóvá.  

A kivitelezés során bekövetkezett változások miatt a mű beruházási költségei ezt az előirány-

zatot lényegesen meghaladták és 1955. december 31-ig összesen 681,7 millió Ft. került fel-

használásra. A részletes felmérés megállapította, hogy a mű teljes bekerülési összege 786.6 

millió Ft, ami nagyrészt 1956. évben kerül beépítésre, tehát a túllépés 213.5 millió Ft, azaz 

37,2 %.  

A jelentős költségtúllépés elsősorban a beruházás nagymértékű elhúzódása következtében 

fellépő külön költségekből stb. származik. /MASZ költség, borsodi pótlék, provizóriumok, 

regie-többlet, stb.,/  

Ezt mutatja az a körülmény is, hogy többletköltségből 97.4 millió Ft. az építési rovatnál, 117 

millió Ft, az egyéb rovatnál mutatkozik, míg a géprovatnál kereken 1 millió Ft. megtakarítás 

jelentkezik.  

Az eltérések az azt létrehozó okok szerinti részletezését jelen előterjesztés 1. számú melléklete 

tartalmazza. Mint ebből megállapítható, az eltérés nagy hányadát a tervfeladatban nem sze-

replő költségek teszik ki. Ennek oka elsősorban az, hogy a jóváhagyott tervfeladat elkészítése 

és a kivitelezés túlnyomórészének végrehajtása között eltelt időben beruházásból finanszíro-

zandó költségekre vonatkozó előirtok sok esetben megváltoztak. Így pl. a beruházó vállalat 

rezsije és a káderképzés kereken 48 millió Ft,-os költsége a tervfeladatba a készítés idején 

érvényes rendelkezések alapján beállítható nem volt. Hasonlóképpen a kísérleti költségek 6.9 

millió Ft.-os összege, egyes berendezések (ágyak, ágyneműek, stb./ költsége nem volt a tervfe-

ladati költségvetésbe beállítható. Az üzembehelyezés sürgőssége tette szükségessé a Garbe 

kazánház 2.6 millió, a 35. kV-os távvezeték 1 millió, a 1okomobilház 0,2 millió Ft. összegű 

tervfeladaton kívüli beruházás végrehajtását. A gyengeáramú hálózat 1 millió Ft-os költségét 

a tervfeladat készítésének időpontjában postai beruházásként terveztük és ennek megfelelően 

a KPM beruházásai között szerepelt. A helytelen előirányzatból származó költségkülönbség 

összesen 74.4 millió Ft. összeget tesz ki, ami a tervfeladatban jóváhagyott beruházási keret 

12.9 %-a. Ezt a nagymérvű költségkülönbözetet elsősorban az okozza, hogy a tervezési fela-

datban nincsenek figyelembevéve az ÉM és ÓÉH részéről utólag megállapított különböző fel-

számolható költségek.  
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Ugyancsak komoly túllépést jelent az, hogy a KGM a szereléseknél ráfordításos alapon szám-

lázott.  

Jelentős költségtöbbletet okoztak a provizóriumok, a munka sürgősségéből származó stb. költ-

ségek, melyek a tervfeladat készítése idején természetesen előreláthatok nem voltak. Ezen 38.9 

millió forintos összeg nem tartalmazza az ugyancsak nagyrészt fenti okokból származó maszk, 

költségeket. 

A műszaki szükségletekből származó 30.5 millió Ft-os többletköltség jelentős része is a beru-

házás elhúzódásának következménye, kisebb részben pedig az időközben megváltozott hatósá-

gi előírások - elsősorban munkavédelmi előírások - következményei.  

A dupla rendelések közé felvett összeg jelentős része /mintegy 8 millió Ft./ az 5o %-os bővítés 

előkészítését szolgálta. A fennmaradó összeg részben tartalékot szolgál, illetve egyes esetek-

ben az eredetileg beszerzett anyag nem volt megfelelő minőségű /pl, a kéntelenítő töltésére 

eredetileg tervezett koksz helyett aktív szén vált szükségessé, ami 2 millió Ft. többletköltséget 

jelentett./  

Más esetekben a hosszú tárolás következtében megrongálódott berendezési tárgyakból volt 

szükség utánrendelésre, pl. 3 millió Ft. értékű Raschiggyürü pótlólagos beszerzése volt szük-

séges.  

Fentiek alapján kérem a Minisztertanácsot a következő határozati javaslat elfogadására: 

H A T Á R 0 Z A T I  J A V A S L A  T 

1. / A Minisztertanács tudomásul veszi, hogy a Borsodi Vegyi Kombinát Nitrogénműtrágya 

Gyára teljes beruházási költsége a tervfeladatban jóváhagyott 573.1 millió Ft-al szemben 

786.5 millió Ft-ra módosult.  

A módosított tervfeladati keretösszeg után a plusz l0 %-os eltérés nem alkalmazható még a 

hátralévő, be nem épített összegre sem.  

Felelős: vegyipari miniszter  

2. / Az Állami Ellenőrzés Minisztériuma f. év október h 1-től kezdve részletesen vizsgálja meg 

a költség emelkedés okait és személy szerint jelölje meg a felelősöket. A vizsgálat eredményé-

ről tegyen jelen test a Minisztertanácsnak.  

Felelős: állami ellenőrzés minisztere.  

Határidő: 1956. november 3.  

Budapest, 1956. július 20.  

Szabó Gergely з.k.  

vegyipari miniszter.  

A Határozatok Tárában nem jelenik meg.  

Kiadmány hiteléül:  



Rónaföldi Zoltán  A „borsodi kooperáció” és Kazincbarcika építése 229 

/Kozó Lászlóné/”
459

 

 

 

Kazincbarcika, 1956. május 12. 

Borsodi Vegyi Kombinát.
460

  

 

 

 

„A Határozatok Tára nem közli.  

Készült 38 példányban.  

4. számú példány.  

Kapják: a MT. Elnökségének tagjai,  

МDР. KV. Ipari Osztály,  

MDP. KV. Terv- Pénzügyi Osztály,  

Olt Károly elvtárs 2 pl., 

Szabó Gergely elvtárs 3 pl.,  

Szijártó Lajos
461

 elvtárs 3 pl., 

Csergő Jáno
462

s elvtárs 4 pl.,  

Halász József elvtárs,  

Papp István elvtárs,  

Tauszk György elvtárs.  

A Magyar Népköztársaság Minisztertanácsának 

3588/IX.25./1956. sz. 

határozata 
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https://library.hungaricana.hu/hu/view/MNL_OL_XIX_A_83_b_187_3561_3602/?query=Borsodi%20Vegyi%2

0Kombin%C3%A1t&pg=288&layout=s 
460

A kép az IPARTERV (Ipari Épülettervező Vállalat) megrendelésére készült. Borsodi Vegyi Kombinát látképe 

a sóraktárral és műtrágyagyárral. MTI Fotó: Jármai Béla. Tulajdonos: MTI Fotóarchívum. Azonosító: MTI-

FOTO-1954165 
461

 Szíjjártó Lajos a Hegedűs-kormány (1955. április 18-ától 1956. október 24-éig) építésügyi minisztere.  
462

 Csergő János (Budapest, 1920. szeptember 4. – Budapest, 1980. május 6.) vasesztergályos, politikus. 1950. 

december 16-ától 1951. január 27-éig a Kohó- és Gépipari Minisztérium minisztériumi államtitkára, majd a 

kohó- és gépipari miniszter első helyettese (1951. január 27.–december 6.).[3] 1952-ben a Magyar Dolgozók 

Pártja Központi Vezetőségének osztályvezetője, 1952–1953-ban a Minisztertanácsnál csoportvezető, 1953–

1954-ben ismét az MDP KV osztályvezetője. 1954. október 9.–1956. október 31. között, majd 1957. május 9-

étől 1963. március 20-áig kohó- és gépipari miniszter. Parlamenti képviselő 1957 és 1967 között. 1963-tól nyu-

galomba vonulásáig (1977) a Ganz-MÁVAG Mozdony-, Vagon- és Gépgyár vezérigazgatója. 1954–1956-ban az 

MDP KV tagja, 1959-től az MSZMP KB póttagja, 1970–1980 között tagja. 

https://library.hungaricana.hu/hu/view/MNL_OL_XIX_A_83_b_187_3561_3602/?query=Borsodi%20Vegyi%20Kombin%C3%A1t&pg=288&layout=s
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a Borsodi Vegyi Kombinát Nitrogénműtrágya Gyára tervezési feladatának költségmódosítá-

sáról.  

1. / A Minisztertanács tudomásul veszi, hogy a Borsodi Vegyi Kombinát Nitrogén-Műtrágya 

Gyára teljes beruházási költsége a tervezési feladatban jóváhagyott 573,1 millió forint beru-

házási összege 786,5 millió forintra módosult.  

A módosított tervezési-feladat keretösszeg után a többlet l0 %-os eltérés nem alkalmazható a 

még hátralévő be nem épített összegre sem.  

Felelős: vegyipari miniszter.  

2, / A vegyipari miniszter, valamint az építési miniszter részletesen vizsgálják meg a Vegyi 

Kombinát Nitrogén-Műtrágya Gyára beruházásának költségemelkedés okait és személy sze-

rint jelöljék meg a felelősöket. A vizsgálat eredményéről 1956. november З0-ig tegyenek je-

lentést a Minisztertanácsnak.  

Budapest, 1956. szeptember 14.  

Hegedűs András s.k.  

a Minisztertanács elnöke.”
463

 

 

 

Az ország vezetésének egyes szintjeit uraló „paranoia” egy néhány ékes megnyilvá-

nulása, fő az éberség és azért nem jut elég pénz a sportra, mert az országos fejlesztések ezt 

elviszik! 

 

  „ Az 1955. november 10-én tartott bizalmas OTSB
464

- elnökségi ülés jegyzőkönyve 

tanúskodik arról, hogy Hegyi Gyula
465

 a sportolóknak és munkatársainak nem mondott iga-

zat. Ezen az ülésen résztvett Terényi Imre, a párt sportalosztályának vezetője és Pogácsás 

pénzügyminiszterhelyettes is.   A tárgy az olimpiász volt.   Terényi azt javasolta, hogy a ma-

gyar sportolók készüljenek úgy az olimpiászra, mintha utazásuk teljesen biztos volna.   Mire 

Pogácsás miniszterhelyettes megjegyezte: a költségvetésre azonban vigyázzanak az elvtársak, 
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 Országos Testnevelési és Sportbizottság. 
465

 Hegyi Gyula (Budapest, 1897. október 11. – Budapest, 1978. december 8.) magyar esztergályos, kommunista 

politikus, sport- és társadalmi vezető, államtitkár, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke. A második világháború 

után a vasmunkás szakszervezet egyik vezetője volt. 1945-től lett magas rangú sportvezető. Ebben az évben tagja 

lesz a koalíciós egyezkedések alapján 15 fősre bővülő Nemzeti Sport Tanácsnak /NSB/. A vasas labdarúgó-

szakosztályának elnöke, az MLSZ társelnöke volt. 1947 októberében az iparügyi minisztérium politikai államtit-

kárának nevezték ki.[3] 1948. március 5-én minisztertanácsi rendelettel létrehozzák az Országos Testnevelési és 

Sporthivatalt. Ennek államtitkári ranggal első elnöke lesz. A MOB elnöke illetve társelnöke 1951 és 1964 között. 

1958-ban a Magyar testnevelési és Sport Tanács (MTST) elnökének nevezték ki.[4] Posztján 1960-ban megerő-

sítették.[5] 1963 decemberétől a Magyar Testnevelési és Sportszövetség elnökhelyettese és országos tanácsának 

tagja lett.[6] Az MLSZ elnöke 1964-től haláláig.  

https://library.hungaricana.hu/hu/view/MNL_OL_XIX_A_83_b_187_3561_3602/?query=Borsodi%20Vegyi%20Kombin%C3%A1t&pg=283&layout=s
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mert a spcrtbevételékből tudhatják, hogy Kazincbarcika részére milyen nagy összeg van elő-

irányozva:”
466

 

 

„Az 1955. november l0-én tartott bizalmas OTSB elnökségi ülés jegyzőkönyve tanús-

kodik arról, hogy Hegyi Gyula a sportolóknak és munkatársainak nem mondott igazat. Ezen 

az ülésen résztvett Terényi Imre, a párt sportalosztályának vezetője és Pogácsás 

pénzügyminiszterhelyettes is. A tárgy: az olimpiász volt. Terényi azt javasolta, hogy a magyar 

sportolók készüljenek úgy az olimpiászra, mintha utazásuk teljesen biztos volna. Mire Pogá-

csás miniszterhelyettes megjegyezte: költségvetésre azonban vigyázzanak az elvtársak, mert a 

sportbevételekből tudhatják, hogy Kazincbarcika részére milyen nagy összeg van előirányoz-

va,  

– Tehát otthon megkezdődött a készülődés az olimpiászra. Hozzáláttak a keretek ösz-

szeállításához. Az olimpiai előkészületek felelőse a párt jóváhagyásával Sebes Gusztáv, he-

lyettese Kutas István, az OTSB sportoktatási osztályénak a vezetője.  

– A válogatott kereteket majdnem minden sportágban összeállították, Az összeállítást 

az állami edzők végezték, de a végső szót Kutas István mondta ki. Ő minden válogatott keret 

névsorát megküldte a pártnak és az ÁVH-nak. A válogatott keretek tagjai az állami edzők irá-

nyításával a tatai táborban kezdték meg az olimpiászra való készülődést. A tatai táborban egy 

versenyző élelmezésére ebben az évben 22 százalékkal kevesebbet fordítanak, mint 1952-ben, 

Ennek oka: kevés a pénz, többet kell Kazincbarcikának adni.”
467

 

„Kazincbarcikán új kórház építésébe kezdtek. Minden kultúrállamban örvendetes 

ténynek számit, ha szaporodik az egészségügyi intézmények száma, javul a betegellátás. Nem 

így a népi demokráciában. Kazincbarcikán azért kell új kórház, azért szaporítják a rendelő-

ket, mert az embertelen munkaviszonyok, a normarendszer miatt ugrásszerűen emelkedik a 

betegek száma. Ami tehát minden szabad országban a szociális gondoskodás örvendetes fej-

lődésének jele volna, az Magyarországon éppen az ellenkezőjét mutatja, az a munkásviszo-

nyok további züllésének jelensége.”
468

 

 

„…Elöljáróban meg kell mondanom, hogy a sport igen keveset kap a bevételből. A 

labdarúgásból származó bevételek, valamint a TOTO-bevételek többsége az állam kasszájába 

vándorol és a sportkedvelők forintjaiból épült például Sztálinváros nagy része. Az 1955 évi 

ilyen bevételek 32 százalékát Kazincbarcika felépítésére fordították. Ezt az adatot az OTSB 

pénztárkönyveiből ellenőrizni lehet:  

– Kapnak-e a sportolók külön-juttatásokat ?  
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– Igen, de nagyon keveset, A legtöbbet a labdarugók kapják, heti 100-120 forint kaló-

riapótlékot…”
469

 

„… Magyarországnak volna pénze a téli olimpiai játékokon való részvételre, hiszen 

csak a labdarúgás elegendő anyagi alapot teremt. A futballisták által keresett milliók azonban 

nem a magyar nép szükségleteit, hanem Sztálinvárost és Kazincbarcikát szolgálják…”
470

 

 

Térjünk vissza ezek után a Borsodi Vegyi Kombináthoz! 

 

„Nemrégen tartották első értekezletüket a Borsodi Vegyikombinát újítói. 

A tanácskozáson ismertették a kombinát újítóinak múlt évi eredményeit és az 1956 évi feladat-

tervet. Az 1955-ben még részlegesen termelő vegyimű dolgozói tavaly 339 újítást nyújtottak 

be. Az elfogadott és az alkalmazott újításokkal évente 9,6 millió forinttal teszik olcsóbbá a 

termelést. Az értekezlet részvevői elhatározták, a közeljövőiben meglátogatják a kombinát 

valamennyi üzemrészét, hogy tökéletesen megismerjék, a vegyimű munkáját és újítási felada-

tait.     

Az üzem dolgozóit, Kazincbarcika lakóit a múlt évben még a környező városok, Ózd és Mis-

kolc látták el kenyérrel és péksüteménnyel. Kazincbarcikán, 1955 végén elkészült egy sütő-

üzem, amely több hétig tartó próbaüzem után már rendszeresen termel. Naponta 90-100 má-

zsa kenyeret és mintegy húszezer kiflit, zsemlét süt.”
471

 

 

Aztán még egy szemelvény, ami szintén említi Kazincbarcikát, bár ez, mintha nem lenne már 

az az igazi, „szovjeteket maradéktalanul dicsérő” megnyilvánulás. 

„A szovjet vasérc-szállítmányokról.  

Igazán nem titok a Szovjetunió baráti támogatása. Eleget hallhatjuk, hogy a szovjet segítség 

nélkül nem lenne Sztálinváros, nem lenne Kazincbarcika és kénytelenek lennénk, mondjuk 

első osztályú svéd vasércet importálni. Így azonban testvéri áron kapunk mindent. A többi 

között ebből ered a népidemokratikus ráfizetés. De nézzük a tényeket.   

A szovjet szállítmányokat nem szabad ellenőrizni. A szovjet hatóságok kívánságára a MÁV 

igazgatósága leváltotta   a   záhonyi  forgalmi  iroda több vezető tisztviselőjét. A magyar va-

sutasoknak az volt a bűnük, hogy több ízben tiltakoztak amiatt, hogy a szovjet szállítmányok-

nál nem tartották be a vasúti forgalmi előírásokat. Szóval a magyar vasutasok akadékoskod-

tak. A szovjet tisztviselők kijelentették, hogy a magyar tisztviselőknek nincs joguk a szállítási 

blankettán szereplő adatok helyességét ellenőrizni.     

Így azután állandó hiányok mutatkoznak a szovjet szállítmányokban. Szóval nemcsak testvéri 

áron és minőségben, hanem szovjet mérlegelés és szovjet számolás alapján kapjuk a vasércet.   
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Ugye érthető, hogy valakinek mindezt meg kell fizetni. Vajon mekkora a ráfizetés a vasérc-

szállítmányoknál?    

A téli fagy beállta óta a vasérc-szállítmányok elszámolásában havonként átlag 50 - 60 vagon 

differencia mutatkozik. A hiányt hóval és jéggel pótolják az oroszok. Érthető, hogy a Szovjet 

még a jeget vagy a havat sem adhatja ingyen. A hóval és vastag jégpáncéllal borított vagono-

kat, amikor Záhonyba érkeznek, forró gőzzel kell hevíteni. Ez az eljárás vagononkint 35 - 40 

forint különkiadást jelent, amit a szovjet külkereskedelmi szervek nem hajlandók magukra 

vállalni.  

Ezekután szinte felesleges a kérdés, lehet-e a vasérc-szállítmányok minőségét kifogásolni?     

A minőség kifogásolásának joga minden kereskedelmi forgalom alapelve. Záhonyban azon-

ban nincs mód arra sem, hogy az érc-szállítmányok vegyes minősége ellen szót emeljenek.   

Mit jelent az, hogy vegyes minőség? Sokszor egy szállítmánynak csak 20 százaléka vasérc, a 

több pedig föld vagy földpát. Nem kell- e semmit sem csodálkozni, hiszen a szovjet emberek-

nek is teljesíteniük kell a normát. íme, a valóban 

példás együttműködés. Gazdasági segítséget nyújt 

Moszkva a hazai normateljesítőknek, azoknak, akik 

a népidemokratikus nyomor, az állandósult közba-

jok normáját teljesítik, sőt túlteljesítik.”
472

  

 

Kazincbarcika, 1956. március 31.  

A Borsodi Vegyi Kombinát.
473

  

 

 

 

A műtrágyagyár első bővítése már 1959-ben 

elkezdődött. Ezzel párhuzamosan keresték a 

megoldást a drága koksz alapanyag kiváltá-

sára. Ezt később meg is oldották és a gyár 

néhány éven belül átállt földgáz alapanyag-

ra. 

 

Kazincbarcika, 1962. augusztus 3.  

Épül az új földgázbontó üzem a  

Borsodi Vegyi Kombinátban (BVK)
474

  

 

 

„Szigorúan titkos! 
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Készült 43 példányban. 

41. sz. példány.  

Kapják:  

Kormány tagjai  

Friss István
475

 elvtárs,  

Olt Károly elvtárs,  

Szász János
476

 elvtárs.  

A Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány. 

3009/1958. sz. 

határozata 

a Borsodi Vegyi Kombinát mielőbbi üzemeltetéséről. 

A Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány felhatalmazza a pénzügyminisztert, hogy a 

Borsodi Vegyi Kombinát részére további 32 463/ mFt-ot póthitelként engedélyezzen az 1957. 

évi költség- vetés terhére.  

Budapest, 1958. január 17.  

Apró Antal
477

 s.k,  

a Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány elnökhelyettese” 

 

 

„… Amikor a diplomám megkaptam, azt úgy emlegették, hogy te, Jenő, hát ez a világ 

hetedik csodája, hogy te itt diplomát kaptál! Az államvizsga-papíromban egy iszonyatosan 

rossz képet festett, hogy „szervetlen és analitikai kémia – jeles. Orosz nyelv – jó. Marxizmus–

leninizmus – elégséges. Honvédelmi ismeret közepes.” Amikor én államvizsgáztam, dr. Schu-

lek Elemér professzor úr előtt, akkor szó szerint azt mondta a professzor úr: „Hallgató úr! – 

mert így szólítottak bennünket. – Önnek ez nem a vizsgakérdés válasza volt, amit itt elmon-

dott, hanem egy előadás. Remélem, hogy még találkozunk!” Schulek Elemér professzor úr azt 

akarta, hogy ott maradjak tanársegédnek a tanszéken. A Tanulmányi Osztálynak kellett jóvá-

hagynia a javaslatot, egyetlen húzással elvetették. Pedig még dr. Pungor Ernő adjunktus úr is 
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mindent bevetett az érdekemben, mert ismerte a felkészültségemet, a személyi tulajdonságai-

mat. És nem sikerült neki!  

Az elhelyezkedésnél három csoportra osztották az évfolyamot. Az első csoportba kerültek 

azok, akik párttagok voltak, a második csoportba kerültek azok, akik esetleg nem voltak ugyan 

párttagok, de nem szóltak a rendszer ellen soha, egy meghunyászkodó réteg, aki elviseli azt, 

ami van, de nem támad, mert tudja, hogy ő húzza a rövidebbet. A harmadik csoportba tartoz-

tak azok, akiket politikailag eleve megbízhatatlannak tartottak, soha nem voltak párttagok, és 

egyéb érdemük sincs. Én ebbe a csoportba kerültem.  

Negyvenkét állás volt kiírva. Elsőnek behívták a legjobbakat. Azok kimazsolázták maguknak a 

budapesti jó cégeket, a nevüket beírták, lepecsételték a kvesztúrán, hogy „igen, ez az állás 

akkor a magáé”.  

A legvégén, amikor én is bekerültem, akkor fölajánlották a következőket: Sztálinváros, az 

Eger melletti Berva–völgyében egy gyár, vagy Kazincbarcika. Abszolút egyértelműen Kazinc-

barcika mellett szólt az én választásom, mert édesapám Miskolcon van eltemetve, édesanyám 

nagyanyámmal és nagynénémmel Miskolcon élt, az öcsém Miskolcon élt, és azt mondtam, 

hogy Kazincbarcika legalább oda közel van! Egerben nekem sajnos rokonom senki nem ma-

radt, tehát ott nem volt hozzátartozóm, Sztálinvárosban sem volt semmi  lehetőségem, hogy 

rokoni kapcsolatokat ápoljak. Vadidegen környezet, nemi betegségek, alkoholizmus!  

Kazincbarcikán is volt egy politikai fogolytábor. Az nem volt ínyemre! Én a Borsodi Vegyipa-

ri Trösztnél dolgoztam, ahhoz tartozott a Kazincbarcikai Kokszoló építése. Budapesten az 

Anker köz 3.-ban volt a Tröszt központi irodája. A vidéki betanulási idő után már jobbára ott 

dolgoztam, mi ellenőriztük a műszaki terveket. Sokszor késő estig dolgoztunk. Én soha nem 

mentem be reggel hét órára meg a Szabad Nép-félórára. Jött a személyzetis, hogy „tíz percet 

késett, Ivánfi elvtárs!” Mondom: „Akkor meg maga legyen itt este nyolc órakor, amikor én 

hazamegyek a munkából, és azt bélyegezze rá! Én rábélyegeztem, látja, ott van!” Aztán nem 

szóltak többet.  

Annak idején Rákosi Mátyást a műszaki szakemberek, Vas Zoltán, az Országos Tervhivatal 

elnöke, más kommunisták figyelmeztették:  

„Hogyha te itt a hároméves tervet, meg az ötéves tervet végre akarod hajtani, akkor vedd el a 

kezed a mérnökökről!”  

És őszintén hozzá kell tennem: engem akkor, amikor mérnökként dolgoztam, tulajdonképpen 

semmi különösebb atrocitás nem ért, nem bántottak, hagytak dolgozni, és még bizonyos önál-

lóságot is élveztem a munkahelyemen. Ez azért volt, mert rá voltak utalva, hogy műszaki 

eredményeket produkáljanak. Ezt meg mérnökök nélkül nem lehetett. Később, amikor a ná-

lamnál jóval idősebb és jóval kompromittáltabb kollégáimat B-listázni akarták, én két kollé-

gával összebeszéltem:  

„Gyerekek! Közös megegyezéssel mondjunk fel mi hárman, mert minket alig tűrnek itt meg, 

ezt látjátok! És menjünk a Nehézvegyipari Kutató Intézethez Veszprémbe, a NEVIKI-be, mert 

ott rengeteg mérnököt keresnek!”  
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A NEVIKI-kollégákat én a pécsi kiküldetésem idejéből ismertem, mert betanulni a Pécsi 

Koksz Művekhez küldtek le korábban a tröszttől. Ezen túlmenően voltam Dorogon is, akkor 

Esztergomban laktam, azután voltam az Óbudai Gázgyárban is. Amikor kértük, nem akadá-

lyozták meg az áthelyezésünket. A Nehézvegyipari Kutató Intézethez ugyanis igen nagy remé-

nyeket fűztek, így felvehettek bennünket, mérnököket. 

Egy dolgot csináltam Pécsen, vagy kettőt. A kísérleti üzemet vezető főmérnök csak időnként 

jött le. Ha Pestre ment fel, a központba, én szabadon végezhettem a dolgomat, sőt felvételre 

vagy elbocsátásra is tehettem javaslatot. Egy nap meg is jelent egy leányka, hogy tudnék-e 

rajta segíteni. Bemutatkoztunk egymásnak, tizennyolc éves múlt, érettségizett. Azt mondta:  

„Hajnalban az Államvédelmi Hatóság édesapámat letartóztatta, és az ágyból elvitte. Édes-

anyám egyedül maradt a testvéreimmel, és énnekem nincs állásom.”  

Rimer Erzsébetnek hívták. Mondom:  

„Erzsike, én laboránsnak, vagy segédlaboránsnak megpróbálom felvenni magát ide. Ha ezt 

keresztül tudom vinni a főnökömnél, akkor megy.”  

Lejött a főnököm, azt mondta:  

„Jenő! Természetes, hogy segítünk! Rimer, akit elvittek a legjobb emberem volt, az egész bá-

nyának a műszaki igazgatója! Csak azért fékezte a termelést, mert nem engedte, hogy lerabol-

ják a szénbányát!” 

Egy másik alkalommal jelentkezett nálam egy férfi, olyan harminc és negyven év között. Soha 

nem láttam. Bemutatkoztunk egymásnak. Azt mondja:  

„Bajban vagyok! Nem tud rajtam segíteni?”  

Mondom:  

„Mi a baj? Foglaljon helyet!”  

Azt mondja:  

„Nem kapok sehol állást. Megnősültem, és nem tudunk megélni a feleségemmel.”  

Mondom:  

„Maga miért nem kap állást?”  

Azt mondja:  

„Csendőr voltam.”  

Mondom:  

„Nézze, én megpróbálom magát fölvenni, de csak segédmunkásként tudok helyet biztosítani. 

Ha ez megfelel, és el tudom intézni, akkor értesítem. Jöjjön be hozzám egy hét múlva!”  

Bejött egy hét múlva, felvettem, és hordta a szenet, ott dolgozott, de meg tudtak élni. Eltelt egy 

hónap vagy másfél hónap, megint visszajött hozzám, hogy négyszemközt akar velem beszélni.  

Azt mondja:  
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„A feleségem áldott állapotban van. Nem tetszik tudni szülész-nőgyógyászt? Mert pénzünk 

alig van, de hát, hogyha mégis az a gyerek megszületik, megvizsgálná a feleségemet!”  

Nekem kitűnő barátom volt ott egy egyetemi magántanár Pécsen, aki szülész-nőgyógyász fő-

orvos volt. A Don-kanyarban is kint volt, mint tábori orvos, onnan jött haza. Az ő édesanyja 

meg az én édesanyám, az ő nagyanyja és az én nagyanyám már barátnők voltak. Amikor én 

Pécsre lekerültem, az édesanyám fölhívta a figyelmemet:  

„A Barnáékat látogasd meg, mert generációs barátság!”  

Mikor Barnának elmondtam, hogy miről van szó, azt mondja:  

„Tényleg? Hát jöjjön ide a magánrendelőbe, én egy fillért nem kérek tőle, a paraszolvenciát 

nem fogadom el!”  

Elkísértem, elvittem. Megszületett a gyerek egészségesen… 

… Az esküvőnk idején még a Borsodi Vegyipari Trösztnél voltam alkalmazásban. 

Pécsre mentünk vissza úgy, hogy a feleségem Komlón dolgozott, oda járt ki Pécsről naponta 

„Fakarusszal". A Csepel teherautót átalakították fapados busszá, az volt a Fakarusz. Azzal 

járt ki. Egy évig voltunk Pécsen, ott került áldott állapotba már a feleségem, és a következő 

évben, 1954-ben, szeptemberben szülte meg első gyermekünket, Andreát. Így már szükség volt 

lakásra, mivel albérletbe gyerekkel nem nagyon vettek fel senkit. Épp akkor hívtak a NEVIKI-

hez. 

Abban az időben egy gyártól vagy cégtől elválni és távozni rettentő nehéz volt. Ha a személy-

zeti főosztályvezető azt mondta, „nem engedlek, és utánad nyúlok!”, akkor ez azt jelentette, 

hogy bárhol eléri az illetőt politikai vonalon, és meg fogja akadályozni, hogy fölvegyék. A 

Borsodi Vegyipari Trösztnél azonban személyzetis olyan volt, akivel lehetett beszélni. Ember-

séges volt, belement abba, hogy az elbocsátandó öreg szakemberek helyett engem engedjenek 

el. Én pedig Veszprémmel pillanatok alatt megbeszéltem, hogy a Borsodi Vegyi Kombinát 

közös megegyezéssel hajlandó elengedni. 1954 októberében néhány kollégámmal átmentünk 

Veszprémbe a NEVIKI-hez. 

A munkahelyváltásom azért is indokolt volt, mert amit a BVK Berentén létesíteni kívánt, azzal 

nem értettem egyet. A tröszt politikai nyomásra egy képtelenséget akart megvalósítani: barna-

szénből terveztek kokszot gyártani az acélgyártáshoz.
478

 Az acélgyártáshoz használt koksszal 

szemben két követelmény van, ne legyen nagy kéntartalma, és ne legyen nagy hamutartalma. 

Ilyen kokszot barnaszénből előállítani nem lehet. Amikor az NSZK-ban dolgoztam az 

Eschweiler Bergwerks-Vereinnél, az is egy kokszoló volt, de az tizenegyezer kalóriás szénből 

lepárolt koksz volt!  Az itteni új kokszolót egy államvédelmis mérnök tervezte a VEGYTERV-

nél. Ő kényszerítette ki mindenáron a megvalósítását is Berentén, miután ott nagy mennyiség-

ben volt barnaszén és lignit, ami arra alkalmas, hogy erőműben felhasználják. Ez volt a 

szakmai része a dolognak, ami engem taszított. A másik oldala azonban még inkább. Kazinc-

barcikán egy politikai fogolytábor volt. Engem is csak motozással engedtek be időnként – 

jóllehet ott dolgozó mérnök voltam. A nagy sóraktárat, amit szinte műemlékként még eddig 

                                                           
478

 Elsősorban a BVK nitrogén műtrágya gyártásához akarták a kokszot itt előállítani, a kohászati koksz is szóba 

jött! 
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meghagytak, kizárólag a foglyok építették, mégpedig magyarok és németek. Én is kitaszított-

ként érkeztem Barcikára, mert máshol nem kaptam állást, ők is kitaszítottak voltak. 

A BVK-tól a NEVIKI Szénosztályra kerültem, mégpedig a kísérleti Szénosztályra, ott labora-

tóriumi kísérleteket kellett végeznem a szénnel kapcsolatban. De vissza-visszaküldtek Pécsre, 

mert ott volt egy kísérleti kisüzem. Ott voltam tartós kiküldetésben hat hónapig a feleségem-

mel, miután Debrecenben megesküdtünk. A kettőnk lakáskérdése így oldódott meg az új albér-

letben. A feleségem Komlón volt titkárnő, oda járt ki gyors- és gépírónak. Mi ketten éltünk ott 

lent, de a feleségem – hála az Istennek – áldott állapotba került, 54-ben meg is született And-

rea. Amikor a kisgyerek jelentkezett, nyilvánvalóvá vált, kell lakás, albérletben nem lehet foly-

tatni. Mi akkor minden követ megmozgattunk, hogy a NEVIKI legyen az, amelyik biztosít ne-

künk lakást. Kaptunk Veszprémben egy kettő szoba összkomfortos lakást, ahol már a gyereket 

is el tudtuk helyezni. 

Andreát a kocsijában odatoltuk a teniszpálya mellé. Nézegette, hogy mit csinálunk, és mi ad-

dig teniszeztünk. Nem volt elviselhetetlen életünk. A NEVIKI-től öt percre laktam, tehát elég 

volt háromnegyed nyolckor elindulni, és már nyolcra ott voltam a munkahelyemen. Kutató-

mérnök voltam, tudományos munkatárs, így hívtak. Időnként vidékre is mennem kellett. Ott 

talán másodszor mentette meg az Isten az életemet! Hivatalosan kiküldtek a Péti Nitrogénmű-

vekhez, hogy egy ellenőrzésen vegyek részt. Mintát kellett venni egy 900 milliméteres csőveze-

tékben folyó, nagy nyomás alatt álló hidrogéngázból, ami gyúlékony, robbanékony, és a leg-

veszélyesebb gáz a tűz szempontjából. A mennyiségmérés úgy történt, hogy a csőbe betettek 

egy szűkítő gyűrűt, és akkor a két oldalon mérték a nyomást, ennek a különbözetéből megha-

tározták a gázáramlás sebességét, illetve mennyiségét. A méréskor nyilvánvalóan kiömlik a 

hidrogén gáz, tehát a közelben nem lehetett se szikra, se láng, semmi az égvilágán. A négy 

szerelőnek azonnal tudtak gázálarcot adni. Engem visszatartott a kollégám, aki ott segített, 

hogy „Jenő, várjál már! Neked nem tudok ötödiket adni.” Vártam vagy három percet, meg-

kaptam én is a gázálarcot, és indultam volna, hogy bemegyek a fúvóházba, amikor iszonyatos 

dörrenés hallatszott! A tetőn tízméteres lángoszlop csapott ki! Hegesztő dolgozott a tetőn, és a 

műszakiak nem vették észre. Egy óra múlva megjelent az Államvédelmi Hatóság, hogy szabo-

tázs. Közbevetőleg akartam ezt elmondani, példaként arra, hogy több ilyen eset volt az éle-

temben, amikor keresztet vetettem, és azt mondtam: „Istenem, Uram! Még igényt tartasz a 

szolgálatomra, úgy látszik, hogy tovább kell maradnom!”Veszprémben a feleségem a Vízmű-

veknél volt gyors- és gépírónő. Azt csináltuk, hogy a feleségem nagyanyja lejött hozzánk, és ő 

volt Andikával, a kisgyerekkel. Főzött, együtt volt a gyerekkel, gondoskodott róla. Amikor 

pedig mi szabadultunk a munkából –természetesen mentünk bevásárolni, intéztük a fűtést. A 

dédmama meg állandóan velünk volt, velünk étkezett, vacsorált. A gyermekünk teljesen bele-

szeretett a dédanyjába. Ez egy nagyon nyugodt életszakaszunk volt. A nélkülözéseket, azt nem 

említem, mert azt viselte az ember. Volt annyi akaratunk, hogy tudtunk lemondani. Nem a 

fizetésből adódott a nélkülözés, hanem mert például nem lehetett húst kapni. A hentes egyszer 

egy héten tudott húst kimérni, nekem akkor fel kellett négy órakor kelni reggel, és beállni a 

sorba, hogy húst tudjak venni. Egy kilót adtak, kész! Nem is volt vita. Ha marha volt, akkor 

marhát, ha sertés volt, akkor sertést. Ezt mi egy kvázi nélkülözésnek tartottuk, hogy egyszer 

van hús egy héten, és ezért hajnalban fel kellett kelni, hogy nyolcra bemenjek a hivatalba, 

mert a munkámat, nem akartam elmulasztani. 
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1956 őszén a Dorogi Szénlepárlóban volt tennivalóm. Esztergomban laktam volna, ott azon-

ban nem kaptam helyet, és így Dorogon laktam. Halvány fogalmam se volt arról, mi történik 

az országban, mert október 23-án ebéd után mentem be Pestre vonattal a Nyugatiba. Ez volt a 

nagy szerencsém. Veszprémben nagyon jó ismerősöm volt, majdnem hogy baráti szálak fűztek 

dr. Brusznyai Árpádhoz. Ő történelem–magyar szakos tanár volt, a gimnáziumban tanított. 

Lehetetlen elképzelni, hogy én Brusznyai Árpádhoz nem csatlakoztam volna! Abban a pilla-

natban mellé álltam volna! Október 23-án délelőttös voltam, ebéd után mentem be Budapest-

re, azzal, hogy este elmegyek a Zeneakadémiára, vagy a színházba, vagy az Operába, ahova 

tudok, vagy meglátogatom a rokonokat. A Nyugati pályaudvaron kilépek – óriási tömeg. Ma-

gyar zászlók, piros-fehér-zöld zászlók mindenütt, és emberek különböző jelszavakat kiabál-

nak: „Hol a magyar urán? Ruszkik haza! Vesszenek az ávósok!” Mindet nem tudom elsorolni. 

„Ejnye – mondom –, hát itt a helyem!” A feleségem nagybátyjáékhoz azonban fel kellett ug-

ranom. Ott volt három fiú, szóltam nekik, hogy „Jenő – Járay Jenőnek hívták – ,gyertek le! 

Odalenn, Budapesten forradalom van! Hát itt, Budán mit csináltok? Semmit nem láttok az 

egészből, nem tudjátok átélni!” Vették a kabátot, és akkor már négyen mentünk vissza. Így 

kerültünk a Sztálin-szobor ledöntéséhez, majd tovább a Rádióhoz. Később mentem a hírlapki-

adókhoz, és a röplapokat adtam, szórtam. Az új Szabad Népet osztogattam az utcán. A nagy-

bátyám pedig, dr. Egey Zoltán a klinikára járt be állandóan a sebesülteket műteni. 

Közben kihirdették az általános sztrájkot. Magyarországon minden gyár leállt. A közlekedés 

is, énnekem nem volt más közlekedési eszközöm, mint az alkalmi teherautó, hogy a családom-

hoz lemenjek. Az első az volt, hogy Budapestről mihamarabb Debrecenbe, az akkor már ott 

élő családomhoz lekerüljek. A falu emberei, a gazdák gondoskodtak élelmiszerről a főváros-

nak, így vidékről sok teherautó jött Budapestre. A Nyugati pályaudvar parkolóját rendezték 

be. Odajöhettek a budapesti lakosok, libasorban álltak, és mindenki kapott egy egységcsoma-

got. Az egyik teherautóról lisztet vagy cukrot, a másikról füstölt húst, a harmadikról baromfit 

lehetett kapni. Ezek a teherautók üresen indultak vissza a faluba, ahonnan jöttek, és a sofőrök 

megkérdezték: „Ki akar vidékre jönni?” Fölszálltam a teherautóra, aktatáska volt nálam, és 

mentünk. Késő éjszaka érkeztünk meg Szolnokra. Az is meg volt szervezve, hogy a sofőr rög-

tön az iskolához ment. Ott alhattak azok, akik átutazóban voltak. Ehhez az iskolához aztán jött 

olyan teherautó, amelyik sofőrje azt mondta, hogy Hajdúszoboszlóra megy. Akkor azok, akik 

abba az irányba akartunk továbbmenni, fölszállhattunk, és mentünk megint tovább. Hajnal-

ban érkeztünk Debrecen közelébe. Ott közölte a sofőr: „Én itt a városba nem megyek be, mert 

azt szovjet gyűrű veszi körül, és azonnal átkutatnak mindent. El kell, hogy köszönjünk. Maguk 

próbáljanak bejutni gyalog. Hogyha beengedik magukat, vagy elkerülik a járőröket, akkor be 

tudnak menni.” Leszálltam a teherautóról, és azt mondtam, hogy „Uramisten! Segíts! Hogyha 

idáig eljöttem, akkor most már a város közepébe valahogy bemenjek!” Bejutottam. Amikor 

megjelentem a feleségeméknél, mindenki csak széttárta a karját! Nem tudták elképzelni, hogy 

én hogy kerültem oda, honnan jöttem. De rögtön középre kellett ülni, körülöttem az összes 

rokonság, ismerősök, és mesélnem kellett, hogy Budapesten mi van. Mi a helyzet. 

November közepére az autóbusz-közlekedés is helyreállt a városok között, és én végre át tud-

tam menni Debrecenből autóbusszal Miskolcra, hogy nagyanyámat, édesanyámat, nagynéné-

met, öcsémet megnézzem, hogy velük mi van. Ott töltöttem két napot náluk, majd először visz-

szamentem Debrecenbe, és Debrecenből jöttem vonattal vissza Budapestre megnézni, hogy mi 
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történt. Ismét Járayékhoz mentem. Elmentünk sétálni a városba, hogy értékeljük a helyzetet. 

Amit láttam Budapesten, az elképesztő volt! A város nagy része romokban hevert! Az egyik 

sógornőmnél ott lakott Feri meg Pali, a család barátai. Felmentünk hozzájuk, és később az 

Andrássy úton már négyen sétáltunk. „Mit csináljunk, gyerekek? Ezt nem lehet kibírni! Ami itt 

volt, és ami ezek után fog jönni! Bosszúállás lesz!” Ahogy így sétáltunk, jött a nagynéném 

velem szemben, megölelt, és azt mondja: „A Zoli meg a 

Tamás már odaát vannak, Bécsben, sikerült átjutniuk, 

kaptam hírt is róluk. Innen csak elmenni lehet, itt nem 

lehet maradni! Iszonyat, ami lesz!” Ők teherautóval 

mentek el..."
479

 

 

Kazincbarcika, 1959. június 20.  

Pribelszky Márton, a Klement Gottwald Villamossági 

Gyár főszerelője (j, háttal) irányításával  

az egyik óriáskompresszor 43 tonnás forgókerekét eme-

lik fel a daru segítségével a Borsodi  

Vegyikombinát szokásos éves karbantartásán.
480

 

 

  

 

 

Kazincbarcika, 1959. június 20.  

Dömötör József, a Ganz-MÁVAG Gépgyár  

főszerelője ellenőrzi az egyik óriáskompresszort  

a Borsodi Vegyikombinát szokásos éves  

karbantartásán.
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Kazincbarcika, 1959. szeptember 22.  

A BVK a 26. út felől
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 Ivánfy Jenő visszaemlékezései 
480

 Egy hónap alatt a Klement Gottwald Villamossági Gyár és a Ganz-MÁVAG Gépgyárak szerelői megvizsgál-

ták és szétszedték a gépeket, kijavították a hibákat. A nagyjavítás idején folytatták a gyár bővítését is, a szintézis 

üzemben szerelték a negyedik, majd az ötödik szovjet óriás kompresszort, amely üzembe állításával megkétsze-

reződött a termelést. MTI Fotó: Mező Sándor. Tulajdonos: MTVA Sajtó- és Fotóarchívum. Azonosító: MTI-

FOTO-809041 (A két gázkompresszort a szovjet Frunze-gyárban készítették és 1959-ben le is szállították, beépí-

tésre kerültek. A szovjet gyár, szerelő szakembereket is adott az üzembe helyezéshez, akik a MÁVAG és a ve-

gyiművek szakembereivel végezték el a munkát.).  
481

 MTI Fotó: Mező Sándor. Tulajdonos: MTVA Sajtó- és Fotóarchívum. Azonosító: MTI-FOTO-809040 
482

 MTI Fotó: Lajos György. Tulajdonos: MTI Rt. Fotóarchívum. Azonosító: MTI-FOTO-810817 
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Kazincbarcika, 1959. február 26.  

Tóth Miklós és Balogh Gyula, a Borsodi Vegyi Kombinát 

rakodómunkásai, 50kg-os Pétisó műtrágyás zsákokat 

rakodnak vagonokra. Az üzem Európa legkorszerűbb 

műtrágyagyára, melynek bővítésére további 50 millió 

forintot fordít a kormány.
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Kazincbarcika, 1961. július 6.  

Kádár János, az építőtáborban.
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Kazincbarcika, 1961. július 5.  

Borsodi Vegyi Kombinát
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Kazincbarcika, 1961. július 5.  

Szabadidejükben olvasnak, pihennek sátraik előtt  

a Mező Imre kommunista politikusról  

elnevezett önkéntes ifjúsági építőtábor lakói. 
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 MTI Fotó: Mező Sándor. Tulajdonos: MTVA Sajtó- és Fotóarchívum. Azonosító: MTI-FOTO-806680 
484

 A kép eredeti szövege: „Kádár János Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP) Politikai Bizottságának tag-

ja, a Központi Bizottság első titkára, államminiszter (j) a Mező Imre Ifjúsági Építőtáborban, a Berentei Vegyi-

művek építését segítő fiatalokkal beszélget.” MTI Fotó: Mikó László. Tulajdonos: MTVA Sajtó- és Fotóarchí-

vum. Azonosító: MTI-FOTO-825621 
485

 A kép eredeti szövege: „Földmunkát végeznek a Mező Imre kommunista politikusról elnevezett önkéntes 

ifjúsági építőtáborban résztvevők. A Kommunista Ifjúsági Szövetség (KISZ) Központi Bizottságának védnöksé-

ge alatt több mint 600 budapesti egyetemista dolgozik két hétig a Berentei Vegyiművek építkezésénél.”  MTI 

Fotó: Mikó László. Tulajdonos: MTVA Sajtó- és Fotóarchívum. Azonosító: MTI-FOTO-825616 
486

 MTI Fotó: Mikó László. Tulajdonos: MTVA Sajtó- és Fotóarchívum. Azonosító: MTI-FOTO-825617 
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Kazincbarcika, 1961. július 5.  

Munkába indul az egyik brigád a Mező Imre  

kommunista politikusról elnevezett 

 önkéntes ifjúsági építőtáborból.
487

  

 

 

A vegyiműveket is érte természetesen 

„bosszúság” az építkezések folyamán például a 

bányászat miatt! 

A Berente környéki bányászkodás, nevezetesen az Erzsébet-bánya bányaműveletei a BVK 

későbbi terjeszkedésénél komoly gondokat okoz-

tak. E feltárt és azonosított bányatereit a bányá-

szatban használatos módszerekkel „tömedékelni” 

kellett. Ennek során megfelelő szilárdságú kőzetőr-

leményeket, sódert, homokot, de jelentős mennyi-

ségű betont is a bányavágatokba kellett juttatni. 

Mindezt akkor a Bányászati Aknamélyítő Vállalat, 

Borsodi kirendeltsége, azaz a kazincbarcikai rész-

lege végezte el.
488
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 MTI Fotó: Mikó László. Tulajdonos: MTVA Sajtó- és Fotóarchívum. Azonosító: MTI-FOTO-825614 
488

 Ez már az 1970-es évek eleje, közepe! 
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A „borsodi kooperáció”.  

A vízellátás 
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„A víz semmi, ha nem tudod, mit jelent a hiánya.  

És az még nem élet, ha nem halsz szomjan.” 

Antoine de Saint-Exupéry 

 

Nem lennénk igazságosak, ha a „borsodi kooperáció” három fő összetevője mellett, 

egy fel nem emlegetett negyedikről nem emlékeznénk meg! Ez pedig a vízellátás kérdése 

volt! 

1950-es évek elején tehát újabb vízigényes terület jelentkezett Kazincbarcika - Berente térsé-

gében, összefüggésben az elképzelt fejlesztési tervekkel. Ebben az időben kezdődött a „koo-

perációs” ipari üzemek: a Hőerőmű, a Borsodi Kokszművek, a Sajómenti Vegyiművek,
489

 va-

lamint Kazincbarcika város építése. Mindezek együtt nagymennyiségű vizet igényeltek, jó 

minőségben és folyamatosan! 

A borsodi kooperáció során a várható vízellátási nehézségek céltudatos megszüntetése az 

Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) irányításával kezdődött meg. A Sajó menti kavics-

teraszok feltárási munkáit az FTV
490

 és a MÉLYÉPTERV
491

 végezte. 

A feltárások eredményei azt bizonyították, az egyre növekvő ipari- és ivóvízigényt helyi víz-

készletekből nem lehet kielégíteni.  

A természet e diszharmóniájának feloldására a megoldás a regionális jellegű vízellátási rend-

szer kiépítésének megkezdése volt. 

Az OVF a lefolytatott vízfeltárások, a meglévő termelőtelepek és az annak idején becsült 

vízmérések alapján 1954 októberében megbízta a Vízügyi Tervező Irodát, hogy a Mélyépítési 

Tervező Vállalat a Földmérő és Talajvizsgáló Vállalat, valamint a Vízgazdálkodási Tudomá-

nyos Kutató Intézet által végzett kutatási tanulmányok felhasználásával dolgozza ki a Borsodi 

Vízellátási Rendszer tervvázlatát. 

A Minisztertanács a 4354/1955. (VII.18.) számú határozatában a borsodi bányász lakótelepek, 

települések és ipartelepek vízellátásának biztosítását a Vízügyi Főigazgató hatáskörébe utalta 

azzal, hogy a regionális vízellátást a II. ötéves terv időszakában meg kell kezdeni és több sza-

kaszban meg kell valósítani. A rendszer kiépítésének lebonyolítását a VIZIBER-re
492

 bízta. 

Ezzel megkezdődött az ország első regionális vízellátási rendszerének kiépítése. 

Az ország első regionális vízművének tervezése, építése tehát 1955-ben kezdődött, melynek 

létesítményei négy ütemben valósultak meg. A vízgazdálkodás e komplex feladatainak ellátá-

sára létesült az Észak-magyarországi Regionális Vízmű, melynek kiemelkedő létesítményét, a 

Sajómenti Vízművet 1962-ben adták át. 

                                                           
489

 Az elnevezések még a tervezés, majd a kivitelezés során is változtak! 
490

 Földmérő és Talajvizsgáló Vállalat 
491

 Mélyépítési Tervező Vállalat 
492

 Vízügyi Beruházási Vállalat 
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Kezdetben a város építéséhez a vizet a Tardona-patak, később egy provizórikus kút szolgál-

tatta. 1953-ban a Sajó kavicsteraszára megépült a Kazincbarcika II/a. vízműtelep. Az üzemek, 

valamint Kazincbarcika város járulékos beruházásaként a Bódva kavicsteraszán megkezdő-

dött a Borsodsziráki I. vízműtelep létesítése. 

A Borsodszirák I. telep alaplétesítménye 1955-től üzemel, azóta több ütemben tovább bővült. 

A Bódva kavicsteraszára telepített talajvíz-dúsításos technológiával működő kútrendszer biz-

tosítja. 

A „borsodi kooperáció”, a borsodi iparvidék és az ezt érintő települések vízellátása ér-

dekében aztán víztározók építésére is sor került. 

Kazincbarcikától nagyjából 30 km-re, északkeletre található a Rakacai-tó. Itt Szalon-

nától alig 1,5 km-re a falu határában duzzasztották fel a Rakaca-patakot, mely a Bódva jelen-

tős mellékvize. A völgyzáró gáttal kialakított mesterséges tó az aszályos nyári időszakokban 

is állandó vízmennyiséggel táplálja a Bódvát. A Rakacai-tó, Magyarország egyik legnagyobb 

(5,5 millió m
3
, 1,5 km

2
 és 3 km hosszú) víztározója.  

A festőien szép tájat a Cserehát övezi. 190 hektár területű, átlagmélysége 2,5… 3 m. Több 

kisebb-nagyobb hegyi patak táplálja.  

Észak-Magyarország legkedveltebb és leg-

látogatottabb horgászhelye, a halbőség, a 

fajtaválaszték és nem utolsósorban a hal íze 

miatt. A tározón lehetőség van evezésre, és 

kijelölt fürdőhely is várja az ide látogatókat. 

Jellemző halai a ponty, amur, süllő, csuka, 

dévérkeszeg, karikeszeg, domolykó. 

A víztározó és környéke, gyönyörű környe-

zetben jelentős üdülőhellyé fejlődött. A vízi 

sportot és a horgászatot kedvelők találhat-

nak itt kikapcsolódásra lehetőséget. 

A másik nagy tározó a Lázbérci-víztároló, Észak-Magyarország egyik legnagyobb víz-

tározója, amelyet a Bán-patak völgyének 

elzárásával hoztak létre 1967–68-ba azzal a 

céllal, hogy biztosítsa a Sajó-völgyi iparvi-

dék vízszükségletét és ellássa a környező 

településeket ivóvízzel, mely jelenleg töb-

bek között Kazincbarcika, Ózd, Sirok és a 

felsorolt városok környéki települések víz-

ellátását biztosítja. 

A 6,2 millió m
3
 víztömegű mesterséges tó 

az óta is fontos szerepet játszik a környék 

életében. Területe az 1975-ben létrehozott 

Lázbérci Tájvédelmi Körzet része, amely Észak-Magyarország első ilyen védettségű tájegy-

sége. 
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Vízgyűjtő területe 220 km
2
, hosszúsága 3 km, szélessége 0,5–1 km, felszíni területe 0,77 km

2
, 

legnagyobb mélysége 17,3 m.  

Számos patak táplálja: Bán, Baróc, Boroszló, Csernely, Eskerenna, Gizslír, Mehelycső, 

Nagyvölgyi, Sátai, Szána, Szilvás, Szalajka, Taró-völgyi és Úszó patakok. 

Gazdag halállománnyal bír, amelyek amur (rekord, fogási nagyság 22 kg), balin (10,54 kg), 

busa (80 kg), csuka (19,5 kg), folyami harcsa (50 kg), ponty (16 kg), süllő (9,8 kg). 

 

A „borsodi kooperáció” két nagy eleme, az erőmű és a vegyiművek, valamint a város, 

rengeteg vizet igényeltek.   

A szénbányászat ennek csak töredékét, amit főleg a szociális célokra használtuk (ivóvíz, tűz-

védelmi hálózatok, fürdetés…).  

A bányászat viszont rengeteg vizet emelt a felszínre a biztonságos bányászkodás érdekében. 

Ennek egy része – a Szeles-akna keleti mezőrész vízszintcsökkentő kutakból származók – 

ivóvíz minőségűek voltak. E témához kapcsolódik egy meghatározó tapasztalatom. A ’80-as 

évek elején a teljes borsodi és ózdvidéki bányaterület bányavízvédelmi problémáival is fog-

lalkoztam. Ekkor a Sajó, európai szinten, a legszennyezettebb néhány folyó között volt szá-

mon tartva. Élet benne nem létezett, a szlovák és a hazai ipari vizek, vegyi anyagok miatt. 

Mind külalakja, mind a víz minősége kritikán aluli volt. A nagyságrendekkel tisztább, szi-

vattyúzott bányavizek legtöbbje olyan patakokba, vízfolyásokba került, amely a Sajót táplál-

ták.  

Komoly környezetvédelmi bírságokat szabtak ki ránk, folyamatosan, a folyó „szennyezése” 

miatt, holott a vizeink sokkal tisztábbak voltak, mint a Sajó élettelen, agyonszennyezett vize! 
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A „borsodi kooperáció”.  

Összefoglalás 
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A „borsodi kooperáció” három fő összetevője tehát az induláskor és közvetlen utána 

így alakult. További sorsukat ezekeknek az ágazatoknak nem követjük, viszont egyértelmű, 

hogy ezek két összetevője a bányászat és az erőmű a 2000-es évekig működött, a vegyipar 

jelenleg is, de jelentősen más termékekkel, tulajdonlással. 

Az idézett írásokból egyértelmű, hogy mindhárom iparág a megvalósítás és az üzeme-

lés során is gigászi küzdelmet folytatott a sokszor lehetetlen helyzetekkel! 

Az itteni szénbányászat – egészen az 1990-es években mesterségesen beindított „gá-

zosítási” programig – mind az ipari, intézményi, mind a lakossági ellátást is biztosítani tudta. 

Termeléskoncentrációval, fokozott gépesítéssel, a fizikai munka arányának drasztikus leszorí-

tásával, európai mértékben is figyelemre méltó teljesítményeket produkált. Mindezek mellett 

nagyjából és stabilan 16 000 embernek adott folyamatosan munkát.  

Tette mindezt úgy, hogy enyhén szólva, a földtani, hidrogeológiai viszonyok nagyon sokszor 

és sok helyen, problémásak voltak. Az 1980-as évekre aztán a bányák nagymértékű koncent-

rációja és gépesítése miatt gyakorlatilag három nagy bányaüzem adta a termelés döntő részét: 

Lyukóbánya, Feketevölgy és Putnok (Királd-Mocsolyás). Ez a három bánya nagyságrendileg 

a termelés 3/5-ödét, az összes többi bánya pedig (Tervtáró, Szeles, Edelény, Rudolftelep, Or-

mos, Farkaslyuk, Egercsehi a maradék 2/5 részt termelte.
493

 Putnok vastagtelepi bányamező-

jében közel 6 méter vastag szenet fejtettünk akkoriban, egy speciális Hemscheidt pajzsberen-

dezéses frontfejtéssel, rádió távvezérelt maróhengeres fejtőgéppel. A vékonytelepi bányák 

(0,8… 1,5 méter szénvastagság; Edelény, Szeles, Tervtáró) kivételével az átlagos fejtett szén-

vastagság 2… 3 méter volt. Mindezt teljes gépesítéssel, automatizált szállítórendszerekkel: 

láncosvonszoló, gumihevederes szállítószalagok, vasúti vagonok, kötélpályák… A vágatok 

kihajtása legnagyobbrészt vágathajtó-gépekkel és szállítószalagos rendszerekkel történt, acél-

biztosító szerkezetekkel, de nem ritkán „lőttbetonos” biztosítással, amelyekkel a hosszú élet-

tartamú vágatainkat láttuk el. A kőzetektől függően havi néhány száz méter előrehaladások-

kal. A legjobb csapatok, jó gépesítéssel és szervezéssel a havi 500 méter vágathajtásokat is 

produkálták! A bányák felszerelése, gépesítése, európai színvonalon működött. A szociális-, 

kulturális-, és sportlétesítmények tekintetében is megelőztük az országos színvonalat.
494

 

Az erőmű bizonyos korszerűsítések és időről-időre való javítások árán stabilan villa-

mos energiát termelt, fűtötte a várost, gőzt és meleg vizet is biztosított a BVK számára és az 

egyéb ipari fogyasztóknak. Valamivel később a pernyéjének hasznosítására felépült mellette a 

Könnyűbetongyár, amely igen jó hőszigetelést biztosító szilikát-blokkokat termelt, építkezési 

célokra. A szilikát-blokk az 1980-as évek építkezési dömpingjében igen kedvelt és jó építő-

anyag volt. A vásárlók tehergépkocsijai hosszú sorokban várták a kiszolgálást, általában Sajó-

szentpéter végén állt a gépkocsisor egyik vége, a másik pedig az erőmű előtti Ipari úton, ki-

lométeres sorban! Aztán ezt is leépítették! 
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 Nagyságrendileg 5 millió tonna éves széntermelést veszünk alapul. 
494

 Ez a kijelentés nem valami „légből kapott”, személyesen jártunk ott és ismertük az akkori szovjet, lengyel, 

csehszlovák, nyugatnémet, angol bányák gépesítését és egyéb körülményeit! Már az 1960-as évektől mindezek-

ből, az előbb felsorolt relációkból, voltak bányagépeink, géprendszereink. Az sem túlzás, hogy a bányásztelepü-

lések messze előzték minden vonatkozásban a többieket (kultúrház, sportlétesítmények, egészségügy, lakóhá-

zak…). Aki akkor ezeket látta és most ellátogat ugyanezekre, de már „bányanélküli” településekre, bizony a 

látvány elszomorító és elgondolkodtató! Hihetetlen a leépülés néhol… 
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A könnyűbetongyár 
495

  

 

Sajnálatos, hogy a legnagyobb korszerűsítést, 

az amerikai érdekeltségű AES
496

 konszern 

vállalta volna, mivel ez az erőmű és a lyukói 

bánya is a tulajdonában volt. A fluid ágyas 

tüzelésre és az ehhez kapcsolódó egyéb be-

ruházásokra, köztük környezetvédelmi meg-

oldásokra is, már nem kerülhetett sor. Ez 

aztán a maradék itteni szénbányák sorsát is megpecsételte (Lyukóbánya, Feketevölgy, Put-

nok), de a már gyakorlatilag kész, dubicsányi (sajógalgóci) bányaterület kitermelhetőségét is.  

A BVK (BorsodChem) is jócskán átalakult 

az idők folyamán, hiszen a kezdet a műtrá-

gyagyártás volt, ez pedig hol van már? Ma 

már csak az építmények egy része emlékeztet 

erre!  

 

Berente, 1962. július 28.  

Építőmunkások végzik a Berentei  

Könnyűbeton Gyár új cementtároló  

silójának vasbetonszerelését. 
497

  

 

Nem beszélve a jelentősen átalakult termék 

struktúráról, a nagyon változatos és szerte-

ágazó tulajdonosi kör változásairól… Ez a cég úszta meg, szemben a másik kettővel, a teljes 

leépülést és egyedül maradt az eredeti koncepcióból. 

A „borsodi kooperációt” létrehozó, építő és kiszolgáló vállalatok közül sincs már sok 

meg.  

A valamikori vasút itt már csak szerény árnyéka önmagának. A kohászat, bányászat 

alapanyaggal való ellátása, a késztermékek elszállítása, de a közúti közlekedés megerősödésé-

ig a munkásszállítás is a MÁV-ra hárult, akkor. Vonatok tömege közlekedett a Sajó-völgyi és 

az ezekhez kapcsolódó vonalakon. A bányászatban dolgozva, minden évben aggódva gondol-

tunk a mezőgazdasági nagy betakarítási időszakokra (aratás, cukorrépa…), amikor heteken át 

krónikus vagonhiányos időszakok voltak. 
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 Kazincbarcika, 1964. április 1. Kazincbarcikán felavatták a lengyel közreműködéssel épült 

könnyűbetongyárat. Az ország 3. épületelemgyára Borsod- Abaúj- Zemplén megye mellett, a környező megyék 

építőiparát is ellátja nyersanyaggal. MTI Fotó: Birgés Árpád. Tulajdonos: MTI Zrt. Fotóarchívum Azonosító: 

MTI-FOTO-846864 
496

  Az AES a világ számos országában jelen van az energetikában. Közel 500 energetikai objektum, 15 ország-

ban. Nagyjából 33 milliárd USA dollár vagyonnal bírnak. A 2017. év árbevétele 11 milliárd dollár volt. 
497

 MTI Fotó: Birgés Árpád Tulajdonos: MTVA Sajtó- és Fotóarchívum Azonosító: MTI-FOTO-834561 
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Az autóbuszos közlekedésnek is megvoltak a stációi (MÁVAUT, AKÖV, VOLÁN), 

amelyek aztán egyre nagyobb mértékben vették át a munkásszállítás feladatát a MÁV-tól, 

hiszen a bányákig, gyárakig tudták az embereket vinni. Ma már ez is csak nosztalgikus emlék, 

hogy például egy feketevölgy bányai műszakváltásnál 10… 15 autóbusz szállította a dolgozó-

kat, nem ritkán, ugyanennyi irányból… A volt VOLÁN telep Kazincbarcikán ma még meg-

van, az irodaházuk azonban már üres. Ugyancsak eltűnt a tehergépkocsik hada is, ahogy a 

korábbi ÉPFU
498

 is. 

Ugyancsak leépültek mára azok a – legendás építőipari vállalatok –, amelyek gyárakat, 

városokat építettek fel, itt nálunk például a 31. építőipari Vállalat, de sokan mások is. 
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 Építőanyag Fuvarozási Vállalat. 
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A „Békeváros” építése 
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„A város egy nagy közösség,  

ahol az emberek együtt magányosak.” 

Herbert V. Prochnow 

 

Az előző fejezetekben a város tervezésével, majd építésével kapcsolatos dolgok már 

bizonyos mértékig megjelentek. A „borsodi kooperáció” létrehozása elképzelhetetlen volt 

egy új és modern város megépítése nélkül. 

A város építését, sokan, sok helyen leírták, ezt ismét nem tesszük meg. 

Egy azonban bizonyos, a városépítés üteme, bármilyen impozáns is volt, mindig az esemé-

nyek után járt. Ezzel nem kis gondokat okozva, mind az építők embertömegeinek, mind a már 

itt élőknek… 

 

A város helye 1950-ben
499

  

 

 „... Kazincbarcika városfejlesztési tervénél a tervezők abból indultak ki, hogy az új 

város ne csak a helyi üzemek munkaerőinek letelepítését szolgálja, hanem egyúttal a 

sajóvölgyi szénbányászat bányászváros centruma, elsőrendű bányásztelepülés is legyen. Az új 

város beruházási programjában 40 % bányásznépességet terveztek, nem számítva a szénosz-

tályozó és a bányagépjavító dolgozóinak létszámát."
500

  

 

„… Az újságok, melyek a terv első évében a nagy létesítményeket ismertetik, részlete-

sen írnak arról, hogy Kazincbarcikán 35-40 ezer lakosú város épül. 
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 Fotóforrás: „Szemtanúk szavaival” című könyv 
500

 Sikos T. Tamás szerkesztésében: Kazincbarcika, zsákutca, vagy útelágazás (Budapest 1995. Készült: A Ka-

zincbarcika Városi Önkormányzat megbízásából a Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Köz-

pontja Budapesti Osztályán) http://mek.niif.hu/09000/09093/09093.pdf 

http://mek.niif.hu/09000/09093/09093.pdf
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– Dehát hol ez a város – kérdezik még 1951 derekán is az építők. Csak nem gondolja 

valaki, hogy a kastélykerti hat háromemeletes ház,
501

 meg a nyolc kockaház a vegyi kombinát 

mellett már egy 40 ezer lakosú várost jelent? Ott építenek tovább? Ezeken a helyeken bajos 

lenne annyi házat építeni, hisz a sík területet a gyárak foglalják el, meg Berente fölé, a félol-

dalas borsodi dombokra pedig ugyan ki merne emeletes házakat építeni? 

Így telik hát az idő, szaladnak a napok. Még az ittlevők közül is sokan nem tudják, 

hogy közben alakul, formálódik az új város ügye is. Megvan a terület hozzá. A nagyút melletti 

várelővölgyi síkhát, mely egyenletes emelkedéssel húz fel egészen Herbolyáig. 

 

A város melletti legelő
502

 

 

Alkalmasabb helyet még keresve sem 

igen találhattak volna. Persze, ez nem jelenti 

azt, hogy nem keresték. Dehogynem. Olyan 

helyre kell építeni - volt az irányelv - , hol az 

altalaj jó, nem lápos, nem vadvizes, mint a 

régi Kazincbarcika. A három és több eme-

letnyi teherhez alapok kellenek. Az alapok-

hoz meg olyan talaj, ahol nincs csúszás és a süllyedés is csak a legkisebb. No meg az új város 

nem lehet valami korom-, meg porfészek. így hát a gyárak közvetlen közeli része is kiesett. 

Aztán a szocialista városnak a lehetőség szerint szép helyen is illik feküdnie, hiszen a szép táj 

legalább annyira üdít6leg hat az emberre, 

mint a szép lakás. 

 

A város helye a korabeli  

filmhíradó képei alapján
503

 

 

 

Ez a síkhát itt a hegyektől övezett falu feletti 

völgyben éppen egy városnak teremtődött. 

Tavasszal, ha az első meleg fuvallat végig-

fut a tájon, a domboldalak egyszerre zöldbe borulnak. Selymes világoszöldek a hegyek, s a 

háttérben erős haragoszöldben játszanak a bükkös és tölgyes erdők. Lenn a völgy egyik szélén 

a kékes csillogású Tardona patak csacsog, a közeli kis semlyékek, mocsoIyák idecsalják gó-

lyavirágaikkal az első gólyákat. A patak kétoldalán halksusogású fűzfák állanak őrt, s a har-

                                                           
501

 Berentei lakótelep 
502

 A képen a rét és a Tardona-patak, mellette békésen legelésznek a falubeli gazdák tehenei. Fürjes József fény-

képe. A Kazincbarcikai Felsőfokú Vegyipari Gépészeti Technikum (mérés-és szabályozástechnikai szak) későb-

bi nevén Miskolci Nehézipari Műszaki Egyetem Vegyipari Automatizálási Főiskolai Kar (NMEVAFK) öregdi-

ákok honlapja Alapította az alapítók évfolyama (1961-1964)  

http://5165.partner.net-tech.hu/keptar 
503

 Filmhíradó, 1952 év eleje.  

http://5165.partner.net-tech.hu/keptar


Rónaföldi Zoltán  A „borsodi kooperáció” és Kazincbarcika építése 254 

monikus természeti képbe, mint egy pihegve futó hírnök lép be a herbolyai bányák szenét szál-

lító kismozdony hosszú csillesorával…”
504

 

 

S rögtön idézzük 1959-ből (!) származó kritikáját is:  

 

"A tervezők annak ellenére, hogy általában helyes elvekből indultak ki - a bányászok 

részére kulturált városi életet, megfelelő kommunális ellátottságot kívántak biztosítani -, a 

népgazdasági érdekeket szem előtt tartva igyekeztek az olcsóbb csoportos építést javasolni. 

Emellett azonban a tervezőket sokszor elragadja a vágy, hogy ha már új várost építünk, le-

gyen az nagy és monumentális és oldja meg ideálisan a problémákat. A másik oldalon állnak 

a bányászok, akik a régi megszokotthoz, sokszor éppen a kétlakiságból maradt hagyományok-

hoz ragaszkodva, hangsúlyozzák, hogy az „aknára" telepített lakóhely az előnyös, amivel a 

bányászok megszabadulnak a fáradságos napi ingázástól és biztosítani lehet nekik a „kis ház-

táji" gazdaságot is (sertést és kertet) stb. Kétségtelenül vannak mind az egyik, mind a másik 

álláspontnak előnyei, illetve hátrányai. A központi bányászcentrum nagyobb lehetőséget nyújt 

a kulturált városi élet biztosítására. Az építkezési költségek kisebbek. A másik oldalon ugya-

nakkor kétségtelenül előnyt jelent a lakóhely és a munkahely közelsége, mert így a dolgozók 

megmenekülnek a napi utazgatás fáradalmaitól és a szállítási költségek is megtakaríthatók. A 

kompromisszumos megoldás lényege az, hogy Kazincbarcikának bányászvárossá való fejlesz-

tését folytatni kell, de csak olyan mértékig, amilyen mértékig azt a közvetlen Kazincbarcika 

környéki bányák fejlesztése – az egyéb telepített iparok mellett – megkívánja, illetve addig 

ameddig a bányásztelepülések gyors közlekedési viszonyainak megteremtése biztosítva 

lesz."
505

 

 

A város állapota, 

1952 őszén
506

 

 

„1951 tavaszán indult meg a komo-

lyabb építkezés Berentén. Először négyemele-

tes házakat építettünk a kastélykertben. 

Szakmunkásokból brigádot alakítottunk, és 

Sztahanov-módszerrel dolgoztunk. Jó szerve-

zéssel és előkészített anyagokkal minden nap 

egy szintet falaztunk fel. Ez után következett a 

nyolc darab egyemeletes épület. Ezek először munkásszállások voltak. Egyszer csak azt láttuk, 

hogy kétsoros, három méter magas szögesdrót fogja körül az épületeket, magasfigyelő őrto-
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ronnyal. Az épületek ablakait kívülről fehér festékkel kenték be. Megtudtuk, hogy a Szovjet-

unióból hazakerült volt magyar katonatiszt-hadifoglyokat szállásolták itt el…  

 

 

A város építése 

1952 őszén
507

 

 

1952. december 22-én Sztálin 72. születés-

napja tiszteletére sztálini műszakot szervez-

tek. A Börcsök-brigád kezdte el a munkát és 

800 %-ot értek el. Másnap rajtunk volt a sor, 

mert más brigád nem mert kiállni 

Börcsökékkel. Először mi is vonakodtunk, de mentünk. Gyurák építésvezető nem engedett a 

huszonegyből. Azt mondta, hogy nem szabad gyáván, szégyenben maradni. Ezek a szavak, no 

meg az irodában elfogyasztott egy-egy pohár 

forralt bor bátorított minket, meg bemelegí-

tőnek is jó volt. Négy órán keresztül ment is 

a munka, mint a karikacsapás.  

 

A város építése 

1953
508

 

 

Ekkor azonban elfogyott a habarcs és szüne-

tet kellett tartani. Két óra elteltével tudtuk 

folytatni a falazást. De alig dolgoztunk egy 

órát, a nyomócsövön megint nem jött a habarcs. Ismét abba kellett hagyni a munkát, mert a 

csöveket szét kellett szerelni. Ekkor derült ki, hogy a dugulást azok a zsemlyék okozták, amit a 

habarcskészítő rabok beledobáltak a habarcsba. Miután elhárult az akadály, ismét folytattuk 

a munkát, s igyekeztünk, hogy ne maradjunk 

szégyenben. Este az értékeléskor derült ki, 

hogy lepipáltuk a Börcsök-brigádot, mert 

nekünk 939 % – ot sikerült teljesíte-

nünk…”
509

 

 

Börcsök Ferenc kőműves a 

Lenin úti házak építésén
510
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A város infrastruktúrája is erősen „követő” módon fejlődött csak ki. Ez igaz volt mindenre, 

üzletekre, szolgáltatásokra, egészségügyre, oktatásra, kultúrára, de a közlekedésre, munkába 

járásra is.  Erre nézve az előzőekben bőven történtek utalások.  

A város építésére vezényelt munkások jelentős része az akkori munkásszállásokon élt, ame-

lyek barakkszerű, primitív építmények. Ezekben zsúfoltság, nagyjából embertelenek a körül-

mények. 

 

„… Nagyon rossz körülmények között dolgoztak. Szállásuk olyan volt, hogy még a 

visszaemlékezéstől is káromkodni támad kedvünk. Még csak szalmazsák sem volt, a puszta 

sodronyon feküdtek. A patakban mosakodtak. Az ablaknak csak a helye volt meg az „épület” 

falában. 

Esténként a legtöbben kifakadtak: „Megyünk haza!" – „Ebből 

elegünk volt!..."
511

 

 

Épül a munkásszálló
512

 

 

     „1950. november derekán Fodor Mihály szaktársam-

mal elmentünk Budapestre vállalatunk központjába, hogy más 

munkahelyre szeretnénk kerülni. Kérésünktől kissé gondba 

estek, mert télvíz idején nem volt könnyű munkát találni az épí-

tőiparban. Megkérdezték, hogy van-e kedvünk kicsit messzebb-

re menni, pl. Kazincbarcikára? Mondták, hogy ott hosszabb 

ideig tartó munka lesz, mert gyárvárost kell felépíteni. A mun-

kahely pedig kiemeltnek számít, a normán felüli teljesítményért a keresetre még 10% pótlékot 

is adnak. Mi az ajánlatra mindjárt igent mondtunk, ők pedig kiállították az útlevelet Berenté-

re. Viccesen megjegyeztük a szaktársammal, nehogy leküldjenek minket a földgömbről, hiszen 

az előbb Kazincbarcikát említették, most meg Berentére küldenek… 

Másnap reggel korán elindultunk a miskolci gyorssal, majd Miskolcon átszálltunk a Barcika 

felé közlekedő vicinálisra, amellyel csakhamar megérkeztünk Berentére. A bakterházszerű 

megállónál szálltunk ki, ahol már vártak bennünket. Nem is gondoltuk, hogy még fogadtatás-

ban is részesülünk. A bakterháztól alig mentünk át a vasút vonalával párhuzamos útra, s on-

nan jobbról az első utcában a második bányászlakás konyhájába értünk. A konyha sarkában 

az ablak mellett volt egy asztal, ami az építésvezető irodáját jelentette. Ott főzött egy bányász-

asszony. Ekkor megint egymásra néztünk, hogy hová is jöttünk mi? De már mindegy, gondol-

tuk, meg kell küzdeni a várossal. 

Az „irodában” felvették az adatainkat és közölték, hogy másnap reggel kell jelentkeznünk 

munkabeosztásra. Ezután elvezettek minket a Berente községben a domb oldalán lévő bá-
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nyásztisztviselő-lakásba, ahol tiszta, meleg, fehér párnával és dunnával megvetett ágy várt 

bennünket. És még rádió is volt a szobában. Természetesen nagyon meg voltunk elégedve az-

zal, amit eddig tapasztaltunk. Másnap reggel kipihenten és frissen jelentkeztünk Győri Pista 

bácsi művezetőnél. Itt gumicsizmát, télikabátot, vatelinos pufajkakabátot, nadrágot és esőkö-

penyt kaptunk. Gyorsan átöltöztünk és elindultunk a munkahelyre, fél lábszárig érő sárban. 

Esős novemberi idő volt akkor. A szántóföldeken több helyen tégla- és cementhalmokat lát-

tunk. Ugyanígy voltak azok a szerszámok is, amelyek az építkezéshez kellettek. Csupán a terv-

rajzok voltak fedél alatt, egy kis fabódéban. A munkánk egy barakképület kitűzésével kezdő-

dött. Az építkezésen civil embert nem láttunk sehol, csak szürke pokrócruhát viselő zebranad-

rágok – a „fácánok” – vettek körül bennünket. Győri Pista bácsi [a művezető] mondta, hogy 

ezek lesznek a kisegítő munkások. Mi érdeklődtünk, hogy kifélék ezek az „elvtársak”? Erre a 

fegyveres őr azt válaszolta, hogy ne sértegessük az urakat, nem is szabad őket elvtársnak szó-

lítani, sőt, a nevük után az urat is mindig mondani kell. Kiderült, hogy el is várták az úr meg-

szólítást. Később megtudtuk, hogy tényleg voltak köztük olyanok, akik korábban nagy urak 

voltak, olyanok, akik után az ajtót mások csukták be. Arra is kioktattak bennünket, hogy nem 

szabad őket sértegetni, meg kemény parancsszóval munkára serkenteni, hanem szépen, udva-

riasan megkérni, hogy „legyen szíves 

vigye ide vagy oda a téglát stb. 

 

Kazincbarcika, 1953. október 14.
513

 

 

A szállásukat makadámnak nevezték, 

ami körül volt kerítve. Nekünk akkor 

még külön konyhánk nem volt, ezért az 

ő konyhájukon ebédeltünk mi is. Ami-

kor ők megebédeltek, elkértük a csaj-

kájukat, hogy mi is ehessünk meleg ételt. Egyszer ebéd alatt nagy eső volt, de a fejünk fölött 

nem volt fedél. Azt vettük észre, hogy a 

csajkából nem fogy az étel, inkább sza-

porodik. Végül már nem is levest kana-

laztunk, hanem esővizet. Csak 1951 

tavaszán került tető a felvonulási épü-

letre. 

 

Kazincbarcika, 1953. október 14.  

„Új lakótelep épül Kazincbarcikán”
514

 

 

1951 tavaszán indult meg a komolyabb 
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építkezés Berentén. Először négyemeletes házakat építettünk a kastélykertben. Szakmunkások-

ból brigádot alakítottunk, és Sztahanov-módszerrel dolgoztunk. Jó szervezéssel és előkészített 

anyagokkal minden nap egy szintet falaztunk fel. Ez után következett a nyolc darab egyemele-

tes épület. Ezek először munkásszállások voltak.  

Egyszer csak azt láttuk, hogy kétsoros, három méter magas szögesdrót fogja körül az épülete-

ket, magasfigyelő őrtoronnyal. Az épületek ablakait kívülről fehér festékkel kenték be. Meg-

tudtuk, hogy a Szovjetunióból hazakerült volt magyar katonatiszt-hadifoglyokat szállásolták 

itt el.
515

 

1951 júniusában megkezdődött a békevárosi lakások építése. Először ideiglenes irodát, mun-

káslakásokat és egy kis kultúrházat építettünk. Itt tartottuk a termelési értekezleteket, meg ez 

volt a fiatalok szórakozóhelye is. Egyszer megjelent itt Gyurák László építésvezető. Ő is ka-

pott egy kis épületet, meg egy brigádot, amely kezdő, átképzős kőművesekből állt. Gyurák 

László azt kérte a főépítésvezetőtől, hogy minket adjon át az ő területére, mert az átképzősök-

kel nem tud boldogulni. Hamarosan egy másik brigád is érkezett Sztálinvárosból. Ennek tag-

jai Szeged környékiek voltak, s tőlünk kissé idősebbek. A vezetőjük Börcsök Feri bácsi volt. 

Nagy tiszteletben tartottuk egymást és állandó munkaversenyben voltunk, hol ők, hol pedig mi 

teljesítettünk többet. Az elért teljesítményünk soha nem volt 300%-nál kevesebb. 

1952-ben építettük az Építők útjai lakásokat. Egy év alatt mindkét oldalon felhúztuk az épüle-

teket, melyeket utánunk már más brigád vakolt be. Még télen is dolgoztunk. Az Építők útja 

végén volt a habarcsközpont, ahol gépekkel keverték a maltert és gőzzel melegítették, majd 

vastag gumitömlőn nyomatták a munkahelyre. 

1952. december 22-én Sztálin 72. születésnapja tiszteletére sztálini műszakot szerveztek. A 

Börcsök-brigád kezdte el a munkát és 800 %-ot értek el. Másnap rajtunk volt a sor, mert más 

brigád nem mert kiállni Börcsökékkel. Először mi is vonakodtunk, de mentünk. Gyurák építés-

vezető nem engedett a huszonegyből. Azt mondta, hogy nem szabad gyáván, szégyenben ma-

radni. Ezek a szavak, no meg az irodában elfogyasztott egy-egy pohár forralt bor bátorított 

minket, meg bemelegítőnek is jó volt. Négy órán keresztül ment is a munka, mint a karikacsa-

pás. Ekkor azonban elfogyott a habarcs és szünetet kellett tartani. Két óra elteltével tudtuk 

folytatni a falazást. De alig dolgoztunk egy órát, a nyomócsövön megint nem jött a habarcs. 

Ismét abba kellett hagyni a munkát, mert a csöveket szét kellett szerelni. Ekkor derült ki, hogy 

a dugulást azok a zsemlyék okozták, amit a habarcskészítő rabok beledobáltak a habarcsba. 

Miután elhárult az akadály, ismét folytattuk a munkát, s igyekeztünk, hogy ne maradjunk szé-

gyenben. Este az értékeléskor derült ki, hogy lepipáltuk a Börcsök-brigádot, mert nekünk 939 

% – ot sikerült teljesítenünk."
516

  

 

A rabokról, kicsit részletesebben, majd az ő fejezetükben írunk.  
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A város épül, abban a tempóban, amennyi építőanyagot ide tudnak irányítani. Mindezt a ka-

zincbarcikai vasútállomásról kiágazó iparvágányon, amelyen a tehervonatok, a valamikori 

vegyipari technikumon túli rakodóterületig, szállították az anyagot.
517

 

1952-ben még nagyszerű eredmények születtek, de az év végén már látszott, hogy bajok lesz-

nek. Ez mind a város, mind az ipari építkezésekre is vo-

natkozott. Néha anyaghiány mutatkozott. A cementgyá-

rak nem teljesítették terveiket, ezzel bizony az járt, hogy 

a legtöbb építésen máról-holnapra éltek és építettek.  

 

Ipari-tanulók a város építkezésein
518

 

 

Akadozott az anyagellátás. Megtörtént az is, hogy gyak-

ran félig készen levő nagyelemek mellől kellett elmenni, 

kölcsönkérni cementet, ha nem akarták, hogy az egész 

munka kárba vesszen. Az építésvezetők reggeli munkája 

először az volt, hogy számba vették az összes lehetősé-

get. Kitől lehetne pár vagon téglát, cementet, meszet köl-

csön venni. Ugyanakkor számba vették azt is, hogy mit 

adhatnak érte. Zsaluzóanyag, gerenda. Ez volt a legjobb „valuta". Ezért mindent lehetett kap-

ni kölcsönbe. Akinek ilyesmije volt, a feje sem fájt, hogy elakad az építkezéssel! 

Az volt a baj, hogy a legnagyobb építővállalatok – mind a mély-, mind a magas építők –

valamennyien más-más központhoz tartoztak. Legtöbbször pesti trösztökhöz. ahonnan az 

anyagellátó vállalat – a kialakult gyakorlat szerint – rendesen olyasmit küldött, amire abban a 

pillanatban éppen a legkevésbé volt szükség, vagy nekik is csak ez állt rendelkezésre. 

Aztán az anyagellátási oldalon nagy erőfeszítések árán javítottak a helyzeten, viszont a mun-

kaerő tömeges elvándorlásával sokáig nem lehetett mit kezdeni. 

Persze, nem lehet azt mondani, hogy 1953-ban egyáltalán nem ment a munka. A hőerőműnél 

az év folyamán legalább tíz újabb ke-

retállást felállítottak. A vegyiműveknél, 

ahol 1953 első feléig elkészültek a főbb 

üzemek, a szintézis, a savüzem, az oxi-

génüzem épületei, ha vontatottan is, 

csak folyt a még hátralevő épületek 

építése. A szénosztályozónál pedig 

1953 nyarán a vagonbuktatók épültek 

tovább. 

 

„Épül Kazincbarcika”
519

 

                                                           
517

 Ez a mostani Spar, az Irinyi Sportcsarnok területe a stadion erre felé eső végével. 
518

 Az új városban több száz építőipari tanulót is kiképeztek szakmunkássá. A képen ipari tanulók építik az új 

utca (Ez lesz majd és ma is az, az Építők útja) 3. épületét a „J” épületet. 
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Aztán a városfejlesztési koncepciók is igen szélesek voltak: 

„…Még többet mond a város jelenlegi képénél az, ha az elkövetkezendő évek terveit 

nézzük. A minden igényt kielégítő lakóépületek, a gondosan megtervezett aszfaltutak, impo-

záns terek és parkok készülnek. 

A második ötéves terv Kazincbarcikára vonatkozó feladatai között legfontosabb a lakásépíté-

sek meggyorsítása. Az idevonatkozó tervek a városépítés ütemének meghatározásánál az egy-

re emelkedő lakás szükségletet veszik alapul. Ennek megfelelően fog a város lakosságának 

száma is emelkedni. Ezzel a növekedéssel arányosan épülnek a dolgozók szociális, kulturális, 

egészségügyi és egyéb szükségleteit kielégítő létesítmények. 

A második ötéves terv városra eső beruházása mindennél meggyőzőbben bizonyítja, hogy a 

szocializmusban a legfőbb érték az ember. Pártunk és kormányunk e beruházási tervben igen 

komoly összeget irányoz elő többek között nép. művelési létesítményekre. A most épülő kultúr-

házon kívül a gyönyörűen kiképzett városközpontban hatalmas kultúrpalota épül. Ezenkívül 

egy nyolcszáz férőhelyes filmszínház, 

körzeti kultúrotthon és kultúrpark. Ál-

talános Gimnázium, Bányamérő, Ve-

gyipari, stb. technikum és hét általános 

iskola épül. 

 

Építkezés oktatása
520

 

 

Ezenkívül Zeneiskola és tizenöt óvoda. 

Ugyancsak komoly feladatként szerepel 

az egészségügyi és szociális létesítmé-

nyek között a Városi Kórház megépíté-

se, mely jelenleg ideiglenes megoldással nyert elhelyezést. Több körzeti orvosi rendelő, 

gyógyszertárak, mentőállomás, bölcsődék, fürdő, és a sportlétesítmények között a nagy sport-

telep, a Stadion: tornacsarnok,  fedettuszoda, strandfürdő, műjégpálya, stb. megépítése is 

szerepel, Ezeken kívül a kereskedelmi létesítmények keretében szálloda, áruház, sportszálló, 

vásárcsarnok és egyéb kereskedelmi létesítmények készülnek el, melyek az itt élő üzemi és 

bányász dolgozók, valamint az ó-város dolgozó parasztsága és egyéb dolgozók ellátottságát, 

szórakozási, sportolási és művelődési igényeit hivatottak biztosítani.  

 

                                                                                                                                                                                     
519

 Kazincbarcika, 1953. október 14. Épül Kazincbarcika. Az építkezésen dolgozók szabadidejükben szívesen 

kirándulnak a környező hegyekbe. Háttérben az épülő város. MTI Fotó: Hollenzer Béla. MTI Rt. Fotóarchívum 

Azonosító: MTI-FOTO-776883 
520

 Kazincbarcika, 1953. október 14. Ideiglenesen a kazincbarcikai általános iskolában működik a 9. sz. Magas-

építő Ipari Technikum, amelynek tanulói részt vesznek a város építésében. A képen: a II. osztály tanulói a gya-

korlati oktatás keretében részt vesznek a város építésében. MTI Fotó: Hollenzer Béla Tulajdonos: MTI Rt. Fotó-

archívum Azonosító: MTI-FOTO-776885 
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Ezeken kívül ugyancsak megépítésre kerülnek különböző igazgatási épületek, mint például a 

városi tanácsház, a pártház. a Szénbányászati Tröszt székháza, Rendőrkapitányság épülete és 

Irodaház…”
521

 

 

Korabeli városépítési terv 

 

 

1954 elejére már kezdett kibontakozni a táj új építmé-

nyeivel. Két magasba nyúló, 104 méteres kémény, egy a 

hőerőműnél, s egy az alapjaiban elkezdett kokszolómű-

nél. A városban pedig ez év elején már azt a célt tűzhet-

ték ki maguk elé az építők, hogy még az év folyamán 

felépítik azt a házat, amelyben elkészül az ezredik lakás. 

 

 

 

 

A tervezett „Főtér” az 1950-es években 

 

 

1954 elején azonban már mindenki 

érezte, hogy az 1954-es év, döntő for-

dulatot jelent majd az építkezésben is. 

Már ebben az évben várhatók is lesz-

nek a több éves munkák első gyümöl-

csei: a részleges vagy teljes indulások az egyes üzemeknél. 

 

Épül a város
522 

 

A dolgozók körében az országos példák 

nyomán a januári téli fagyban – amikor más 

esztendőkben ilyenkor rendszerint fagysza-

badságra mentek az építőipari dolgozók – 

most soha nem látott lendülettel kapott lábra 

a szocialista munkaverseny a párt harmadik 

kongresszusa tiszteletére. 

 

 

 

                                                           
521

 Géczi Gyula - Nagy Gyula: A szemtanuk szavaival. 
522

 Filmhíradó, 1953. 
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Börcsök József átképzősöknek 

oktatja a falazást
523 

 

A városban mai szemmel nézve több, giganti-

kus méretű üzemi konyha (például a szénosztá-

lyozón, a városban pedig a „bányász konyha”, 

a Központi Iskolánál, illetve a későbbi parkban, 

az Újvárosi iskola közelében…) működött, 

amelyet az akkori, különféle vendéglátó ipari 

vállalatok üzemeltettek. Ezekre nagy szükség 

volt, mert az építőket csak így lehetett ellát-

ni, főleg azokat az ezreket, akik munkásszál-

lásokon laktak. 

 

 

A normál nyomtávú iparvágány 

a mai Völgy-parkban, 1955
524

 

 

A felépült lakásokkal volt némi gond, azok a 

közművek késedelmes kiépítése folytán 

évekig-évtizedig csak komfortosak voltak. 

Víz, villany és csatornázás már volt. Vezetékes gáz azonban nem volt még, a távfűtés szintén 

hiányzott. A lakások fűtését szenes kályhákkal, a konyhában szenes tűzhelyekkel oldották 

meg. Ez majd egy újabb evolúciós folyamat, először PB palackos gáz a konyhákba, majd 

olajkályhás fűtés egy időben, aki ezt vá-

lasztja. A szilárd burkolatú utak szintén 

alapos késésben vannak. Ugyanez vonatko-

zik a különféle üzletekre… 

 

Kazincbarcikára ér az  

építőtáborozókat hozó vonat
525 

 

A következő idézetből még mindig világo-

san kitűnik a fontossági sor és a probléma 

is! Bár a lakáshelyzet az országban kritikus, elsők a hadi beruházások, ezt követik az iparfej-

lesztések, de a bérezés és egyebek alaposan problémásak… 

 

 

                                                           
523

 Filmhíradó, 1953. Börcsök József abban az időben országgyűlési képviselő is. 
524

 Fortepan UVATERV (Csak megjegyzés: a városépítés során több keskenynyomtávú pályát is használta, Má-

jus 1. út, Lenin út… A város mellett és részben a városon is átvezetett a Kazincbarcika – Tervtáró – Tardona 

bányavasút is.) 
525

 Filmhíradó, 1954. 



Rónaföldi Zoltán  A „borsodi kooperáció” és Kazincbarcika építése 263 

 

 

Az építőtáborozókat  

hozó vonat
526 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A várost építő főmérnök 

eligazítást tart az  

építőtáborosoknak
527
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 Filmhíradó, 1954. 
527

 Filmhíradó, 1954. (Amennyiben jól lehet érteni a kommentárt, akkor Aschera Pál a neve az építésvezető fő-

mérnöknek.) 
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Az építőtáborosok egyik  

leendő munkahelye
528

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az építőtáborosok munkában
529 

 

 

 

 

 

Kazincbarcika, 1955
530  

 

 

 

 

 

 

Kazincbarcika,  

Lenin út, 1955
531  
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 Filmhíradó, 1954. 
529

 Filmhíradó, 1954. (Az ideirányított és itt dolgozó fiatalok munkája napi szinten egy kétszobás lakás megépí-

tését jelentette! Ez nem kis dolog volt!) 
530

 Filmhíradó, 1955. 
531

 Filmhíradó, 1955. 
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A Lenin út, 1958
532  

 

„Az Észak-Magyarország című lap 

egyik éveleji számárán olvastam egy hírt, 

amely arról számolt be, hogy Miskolcon 

jóval több, mint húszezer ideiglenesen beje-

lentett ember él. A lap hozzáfűzte, hogy 

nagy felelősség terheli a különböző vállala-

tokat is, amelyek hívták a dolgozókat,, de azzal nem törődtek, hogy hol fognak lakni.  

Azóta több ilyen és ehhez hasonló jelentést olvastán és figyelmesen hallgattam 

Pougrácz Kálmán augusztus 4-i felszólalását a parlamentben is. Ő ugyan nem Miskolcról, 

hanem Budapestről beszélt, de ezen a téren az egész ország egy nagy falu. Feltételezem, hogy 

a közeli jövőben ismét sor kerül néhány parlamenti interpellációra és ezért összegyűjtöttem 

néhány adatot, hátha a honatyák közül valaki elmondja őket.  

 
 

A város 1958-ban
533 

 

Ami az iparág bajait illeti, elsősorban az állami, jobban mondva hadiépítkezése fontosságára 

kell rámutatni. A varsói megegyezésben fontosnak ítélt iparágak nemcsak a legjobb gépeket, 

hanem a legjobb munkaerőt is megkapják építkezéseik gyorsítására. A kazincbarcikai föld-

alatti üzemek például soron kívül épülte. Ugyanilyen soron kívüliséget biztosítanak a lakta-

nyák építésének és a szovjet családok elhelyezésére szolgáló lakásépítkezéseknek is.  

                                                           
532

 Fortepan 
533

 Fortepan VÁTI 
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Május 1. felvonulás a Lenin úton
534

 

 

Az építkezés súlypontjának 

ilyen egyoldalú eltolódása eredménye-

zi ezután, hogy a lakosság, érdekelt 

szolgáló beruházások még a szűkös 

keretben sem használhatók ki. Míg az 

említett előnyben részesített építkezé-

seknél esetenkint pótlékot fizetnek a 

munkásoknak, addig a többi üzemnél a normális építőmunkás-bérért kell dolgozni. Ezek a 

bérek is akadályozzák az építőipar munkásszükségletének kielégítését. A kőműves, hacsak 

teheti, elmegy máshová dolgozni, mert a falazásért köbméterenkint alig kap 8,80 forintot, va-

kolásért 88 fillért, mennyezetért 1,92 forintot, betonozáséra 5 forintot és a mázoló háromszo-

ros meszelésért négyzetméterenkint 10 fillért. Az építőipari segédmunkások általában B leg-

alacsonyabb bérkategóriába tartoznak és a fiatalok is inkább elmennek bárhová, mint ez épít-

kezésekhez.  

 

Gyülekezés a május 1-i  

felvonulásra, 

1955
535 

 

Az építőiparral kapcsolatban meg 

kell mondani azt is, hogy a tervek gyakori 

átállítása miatt is nem utolsó sorban a túl-

zott takarékoskodás miatt a már kész épü-

letegységeket is át kell tervezni. Pótkiuta-

lást kell igényelni és az elbürokratizált 

rendszerben elhúzódik az épületek befejezé-

se. A kormány harcot hirdet ugyan a túlzott bürokrácia ellen, de ahol az utolsó szöget is leltá-

ri állományként kezelik, ott a bürokrácia megöli az alkotómunkát.  

Ennyit magáról az iparágról. Sokkal fontosabb mindennél az, hogy miért nem építenek 

lakásokat. Kezdjük talán a legelején. A Magyar Gazdaságkutató Intézet adatai szerint a hábo-

rúban 29 987 lakás vált lakhatatlanná. Ebből 1953 végéig 17 446-ot helyreállítottak és ma 

körülbelül a húszezredik romos lakásnál tartanak. A háborús kiesés tehát mindössze tízezer 

lakás. Az új tervekben tehát nem volt más feladat, mint a természetes szaporodás által támasz-

tott igények kielégítése és hozzá körülbelül 10 százaléknyi utánpótlás. 

  A születési arányszám szerint évente körülbelül 100 000 - 110 000 lett volna a lakásigény, de 

sokkal megbízhatóbb adat a házasságkötések száma. Így is évenkint legalább 70 000 lakást 
                                                           

534
  A kép valamikor, talán 1956-ban készülhetett. A menet a Rákóczi tér előtt halad. Háttérben az „M” jelű épü-

let, amit 1956-ban adták át lakhatóan. Itt még az ablakok lemeszelve! A Tejbolt az „F” jelű épületben. Ez az 

épület már 1952-ben elkészült. 
535

 Barcikai Históriás 
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kellett volna építeni. Ezzel szemben az elmúlt ötéves terv alatt összesen csak mintegy százezer 

épült. Az 1956-ig tervben 40 000 és a következő években ugyancsak 40 000 lakás építését ter-

vezik. Ne feledjük, hogy a szükséglet minimálisan 70 000, a terv azonban csak 40 000 lakást ír 

elő.  

 

1960, az Újvárosi Általános Iskola
536

 

 

 

Sajnos még annyira sem lehet föltét-

lenül számítani. Méghozzá azért nem, mert 

állami erőből évenkint csak. 20 000 lakást 

építenek, a többit különféle közületek, vagy 

magánosok által szeretnék meg építtetni. Egyelőre ez, a második húszezer teljesen bizonyta-

lan, mert egyrészt az állami kölcsönök kiutalása húzódik, másrészt olyan feltételeket szabnak, 

amelyeket a magánosok nem tudnak teljesíteni. 

De tételezzük fel, hogy valami csoda folytán megépítik, a tervben előirt lakásokat és 

így 1960-ban 200 000 lakással gazdagabb lesz az ország. Nem szabad azonban elfelejtenünk, 

hogy ugyanabban az időben évenkint körülbelül harmincezerrel növekszik a lakásigénylők 

száma és ezzel az összes igénylők tábora mintegy félmillióra emelkedik. A helyzet tehát nem 

lesz jobb, csak rosszabb. Nem arról van szó tehát, hogy a tervet kell forszírozni, hanem a terv 

átállításával el kell érni a lakásmizéria megszűnését.  

A kormány eddig szükségintézkedésekhez folyamodott. A napokban jelent meg a rend-

élet a lakásépítési akcióról. S ennek 10. paragrafusa egyáltalán nem segíti elő az építkezések 

forszírozását.  

A hírmagyarázó idézte a rendelet említett részét, majd ezeket mondotta:  

A munkahely-változtatás az esetek négy százalékában önkényesnek minősül és a fe-

gyelmi elbocsátás mindenkit fenyeget, fel kell tehát tételezni, hogy a rendelet célja, az, hogy 

minél kevesebb ember vagyon részt az akcióban. Valószínűleg azért, mert a kormány úgy sem 

tudna építési anyagot adni. Minek mondjuk tovább? Ebből a ráhány mondatból meggyőző 

interpellációt lehetne kerekíteni. Csak kellene valaki, aki elmondja a budapesti parlament-

ben.”
537
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 Fortepan. Mészáros Zoltán. Balra az Építők útja, jobbra a Rákóczi tér házainak hátsó homlokzata. Az iskola 

előtt pedig a nagyvasúti iparvágány. A város építése alatt több kisvasút is működött. Ezek nem tévesztendők 

össze a Herbolya (Tardona) – Kazincbarcika bányavasúttal, amely akkor is üzemelt! 
537

 Szigorúan bizalmas kiadványok, 1956 Szigorúan Bizalmas, 1956. július-augusztus1956-08-17 [1078] 

https://library.hungaricana.hu/hu/view/SzigoruanBizalmas_1956_07_08/?pg=699&layout=s&query=Kazincbarci

ka 

https://library.hungaricana.hu/hu/view/SzigoruanBizalmas_1956_07_08/?pg=699&layout=s&query=Kazincbarcika
https://library.hungaricana.hu/hu/view/SzigoruanBizalmas_1956_07_08/?pg=699&layout=s&query=Kazincbarcika
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1960, az Építők útjának részlete
538

 

 

„1954-et írtunk. 16 évesen szem- és fültanúja lehettem Kazincbarcika város építésé-

nek. Dolgos kezű emberek nyüzsgése, a sok teherautó, a különböző munkagépek tették válto-

zatossá, zsúfolttá a tájat. Sártenger volt mindenfelé, gumicsizma nélkül egy lépést sem tehetett 

akkor az ott közlekedő ember. Vasútvonal szelte keresztül az épülő várost. Hosszú szerelvé-

nyek hozták a téglát, a cementet, a vasat. Jöttek az új szakemberek, idősek, fiatalok, férfiak, 

nők százával, ezrével. 

A falu lakosságának egy része nem hitt a város felépítésében. Nem akarták észrevenni, 

hogy más szelek fújnak, mint az azelőtti években. A változás annyiban érintette a falvak lakos-

ságát, hogy nagyobb keletje lett a tejnek, a vajnak, és nyáron a gyümölcsnek. 

1954 tavaszára már elkészültek az A-B-C-E-F és a K jelű épületek, és folyamatosan 

épültek a többiek is, vagyis az L, a G, a H és a J jelű bérházak. (Az Egressy Béni út
539

 és az 

Építők útján található épületekről van szó. Szerk.) A három falu: Barcika, Sajókazinc és Be-

rente férfiai a bányákban keresték a kenyeret. Először nem nagyon akartak beköltözni ezekbe 

az új lakásokba, a régi házaiktól nehezen tudtak megszabadulni. Az új lakásokban nem egy 

helyen az aprófát a parketten hasogatták, vagy lent az utcán, a járdán perzselték a disznót, 

majd a fürdőszobában dolgozták fel. 

A tanács 1954. február első napjaiban kezdte meg működését az épülő új város F jelű 

épületének egyik lépcsőházában (Rákóczi tér 2. sz.), ahová Sajókazincról költözött át. Épült a 

mai nevén Gyermekek Úti Óvoda és bölcsőde (ez utóbbiból Idősek Gondozó Háza lett). 1954-

ben már állt a 8 tantermes Újvárosi Általános Iskola, melynek tornatermében tartotta alakuló 

ülését a városi tanács 1954. március 20-án. A 112. sz. Ipari Szakmunkásképző Intézet már 

szintén működött. A városi kórház, a városi könyvtár és más intézmények lakóházakban voltak 

elhelyezve. 1954 nyarán kezdett szépülni, rendeződni a város utcája (az A, majd Béke, Lenin 

út, s ma: Egressy Béni út), készültek a betonjárdák, a parkok és a játszóterek. 
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 Fortepan. Mészáros Zoltán.  
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A városi kórház bejárata  

a Lenin úti lakóépületben
540

 

 

1954. augusztus 20-án
541

 a Borsodi Vegyi Kombi-

nát is megindította a termelőmunkát. Erre a gyönyörű 

napsütéses napra nagyon jól emlékszem. Én ugyan az 

ünnepségen nem vettem részt, de a barátnőm igen. Ő 

mesélte el nekem részletesen az ünnepség eseményeit. 

Kettős ünnep volt ez: megindultak a gépek és megkezdő-

dött a műtrágya gyártása. Ez a nap a munkás-paraszt 

szövetség jegyében telt el. Az ünnepségre eljöttek az isko-

lások, az úttörők és a környékbeli parasztok is. Minden 

ember arról beszélt, hogy a gyárban megkezdődött a ter-

melés. A BVK épületei fellobogózva várták az ünneplőket, 

és fellobogózva indult el az a vasúti szerelvény is, amely 

a Kazincbarcikán gyártott első műtrágyát szállította el. A 

szerelvényt az ünneplők sokasága kísérte el. 

1954 őszén
542

 a Központi Szénosztályozó is elkészült, és megkezdte működését. És már 

láthatóak voltak a Borsodi Hőerőmű kéményei is. Művelődési háza még nem volt a városnak. 

Az Újvárosi Általános Iskola tornatermében, a BVK éttermében és a Vörös Csillag Szálló 

kultúrtermében szórakoztak a fiatalok, köztük én is. Itt tartották a filmvetítéseket és táncmu-

latságokat. Időnként vendégszereplők 

színdarabokat adtak elő. Emlékszem, 

többször szerepeltek a Miskolci Nemze-

ti Színház művészei is.”
543

 

 

Vevők állnak sorba egy elárusító  

pavilon előtt Kazincbarcika új  

városrészében. 

Kazincbarcika, 1954. március 19.
544 

 

„… csak a státuszát tekintve 

volt város. A városi élet elemi feltételei 

bizony még hiányoztak. Nem volt közvi-

lágítás, rossz volt a kereskedelmi ellá-

tás és a közbiztonság, nem voltak utak, 
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543

 Kazincbarcika 1954-ben. Barcikai Históriás. Szabó Jánosné, született Üveges Klára, 1954-ben sajókazinci 
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járdák. Ha esett, térdig ért a sár, s a szülők a nyakukban vitték ilyenkor a gyereküket az egyet-

len Gyermekek Úti Óvodába… De nap mint nap szemmel látható volt az üzemek és a város 

fejlődése. Ahol tegnap még szántóföld volt, mára üzemi és lakóépületek nőttek ki a földből, az 

építési törmelék és egyéb szemét helyét épülő park foglalta el, s a térdig érő sarat is egyre 

több helyen váltotta fel út és járda.”
545

 

 

 

„1954-ben a Kazincbarcika, mint város elnevezése alatt a Békevárosban – az A és a B 

út, illetve mai nevén az Egressy Béni út
546

 és az Építők útján – folyó építkezést értették. Itt sem 

volt kevesebb a gond és a probléma, mint az üzemek építésénél. Ennek ellenére a kész, vagy 

csak félig kész épületekben sorra nyitották meg a lakók ellátását szolgáló létesítményeket. 

Februárban például a K épületben a fodrászüzlet (ma is e helyen üzemel), az F épületben az 

első, végleges helyen létesült élelmiszerbolt kezdett működni (az élelmiszerbolt helyén ma az 

Otthon ruházati bolt van, valamint a Tiko-Time óraszaküzlet működik). Ugyancsak az F épü-

let földszintjén nyitották meg az épülő város első óvodáját és ideiglenes bölcsődéjét, április 4-

én a Népbüfé („késdobáló”) kezdett működni, mely május elsején az F épület udvarán elké-

szült kerthelyiséggel bővült. Itt esténként szalonzenére táncoltak a fiatalok. Nyáron a K épü-

letben kórházat rendeztek be, mellette padig piac létesült és kezdett árusítani. Szeptember 1-

jén újabb vendéglátó-létesítmény: a mai Jóbarát étterem elődje, a 150 személyes „K vendég-

lő”, s még ugyanebben a hónapban az L épületben ruházati szaküzlet nyílott, ahol férfi- és női 

divatcikkeket árusítottak (itt ma is ruházati bolt működik Karát Fashion néven). 

 Más események is színesítették az épülő város lakóinak mindennapjait. Március 20-án 

a Rákóczi téri félig kész iskolaépület tornatermében ünnepélyes keretek között megalakult a 

városi tanács, május 10-én orosz és szovjet fotóművészek alkotásaiból kiállítás nyílott, május 

30-án a Sajó-parti kultúrparkban az építők napja alkalmából tartottak nagyszabású kulturális 

rendezvényt, néhány nappal később ugyanitt a Szikra Sportegyesület rendezésében kultúr- és 

sportbemutatókon szórakoztak a kazincbarcikaiak. Június közepén Hajdú megyeiek látogattak 

Kazincbarcikára. A 14 tagú békeküldöttség tagjai megtekintették az épülő várost és a vegyi- 

gyárat. Július 17–18-án sportnapokat tartottak 400 sportköri és iskolai sportoló részvételével, 

míg augusztus 15-én Sztálinváros és Komló fiataljai találkoztak a kazincbarcikai fiatalokkal. 

Szeptember elseje nagy eseménye volt a városnak: az új város első általános iskolájá-

ban megkezdődött a tanév.”
547

 

 

„Akkoriban olyan gyakori volt a rablás, a garázdaság, hogy az emberek este féltek 

kimenni az utcára. Sok volt a betöréses lopás is. Az építkezéseknél meg szinte lehetetlen volt 

megakadályozni a társadalmi tulajdon herdálását. 
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Kelendőek voltak az építési anyagok, a cement, a tégla, a fa stb. Sokszor a vagonokból 

ezek nem a gyár vagy a város építkezéseinek helyszínére kerültek, hanem feketefuvarral a 

magánépítkezések anyagellátását javították. 

Az év nehézségei ellenére Kazincbarcika lakói vidáman búcsúztatták 1954-et és biza-

kodva köszöntötték 1955-öt”
548

 

Igen, az építkezésekhez a munkaerőben nem lehetett válogatni! Voltak, akik önként jöttek és 

szorgalmasan dolgoztak, de olyanok is, akik a zavaros lehetőséget kihasználva a könnyebb 

pénzkereset, esetleg nemritkán az „eltűnni a hatóság szeme elől”vezérelv szerint kerültek ide. 

Ez aztán a közbiztonsági helyzetet is erősen befolyásolta. Ugyanilyen gondokkal küzdött ak-

kor az összes országos nagyberuházás (Sztálinváros, Várpalota, Komló…) 

A közellátás – bármennyire is próbálták megoldani – gyakran nem volt megfelelő. 

 

„A megyeszékhelyeken és a különböző iparvidékek tároló-helyein jelenleg csaknem 

háromezer vagon burgonyát tárolnak, Borsod megyében például a földműves szövetkezetek és 

az állami kereskedelem mintegy 170 vagon burgonyát, 14 vagon fejeskáposztát, hat vagon 

kelkáposztát, 16 vagon almát és csaknem tíz vagon vegyes zöldséget; sárgarépát, kalarábét, 

és egyebet tárol.   Ennek egy részét Sajószentpéter környékén helyezték el, úgy hogy innen a 

rendkívül hideg napokban is ellátják Kazincbarcika, Ózd, Diósgyőr és a borsodi szénmedence 

dolgozóit. Sztálinvárosban 70, Komlón pedig 40 vagon szakszerűen tárolt burgonya biztosítja 

a zavarmentes áruellátást…”
549

    

 

„Új üzletek nyílnak Kazincbarcikán 1956. március 23.    

Az épülő és egyre növekvő Kazincbarcika új városban eddig már több mint tíz különböző 

szaküzlet gondoskodik a lakosság szükségleteinek kielégítéséről.  Most két újabb bolt nyílik 

meg.  A háromemeletes „L” épületben mintegy 200 000 forintos beruházással a legkényesebb 

ízlést is kielégítő ruházati üzletházat létesítettek. A Tarodna (sic!) patak
550

 mentén épülő új 

házakban pedig rövidesen átadják az újváros első bútor áruházát. A kazincbarcikai dolgozók-

nak eddig Miskolcra vagy Ózdra 

kellett menniük, ha bútort akartak 

vásárolni. A bútorüzlet áprilisban 

nyílik meg.”     

 

1960, szemben a Rákóczi téri, jobbra 

Lenin úti (Egressy Béni)  

házak hátsó homlokzata, 

 középen építőanyagok
551
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1966, a Szabó Lajos út és a Jószerencsét út találkozása.  

Háttérben a Központi Általános Iskola és az Iskola úti házak.
552

 

 

„Borsod megye épülő szocialista városa, Kazincbarcika május elsejei ünnepségén a    

szomszédos községek dolgozói is  részt  vettek. Tiszapalkonyán is együtt ünnepeltek az építke-

zések munkásai a dolgozó parasztokkal, Királdon a hajnali órákban a tavasz legszebb virága-

ival köszöntötték a bányából kiszálló dolgozókat, akik május elsejéig terven felül ígért 800 

tonna szén helyett csaknem 1000 tonnát szállítottak a felszínre. Az ünnepségek során avatták 

fel a bányászközség kétmillió forintos költséggel épült művelődési házát. Ózdon több mint 

tízezer dolgozó vonult fel. Valamennyi üzem munkásai ötletes transzparenseken szemléltették: 

hogyan veszik ki részükét a szocializmus épí-

téséből.”
553

  

 

A vegyipari technikum, 1961.
554

 

 

  

„A Borsod megyei tanács az idén 

csaknem másfél millió forinttal költ többet új 

üzletek építésére, a meglevők korszerűsítésé-

re, mint tavaly.    A „borsodi szénmedence” 

dolgozóinak kérésére számos bányatelepen ujjá építik a régi boltokat.   Így például Sajókazán 

a napokban nyitották meg a 100.000 forintos beruházással korszerűsített népboltot.  A királdi, 

a kondói bányatelepeken, valamint Putnok bányászközségben több mint 600.000 forintos költ-

séggel bővítik a vegyes árudákat, a vas- és műszaki boltot.   A minden igényt kielégítő üzle-

tekben előreláthatólag júliusban kezdik meg az árusítást.  Új üzlettel gazdagodik a 

sajószentpéteri Szabadság bányásztelep is. Itt 450.000 forintos beruházással vegyes élelmi-

szer, valamint húsbolt létesül.     
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A Központi Általános Iskola, 1964.. 
 

Ebben az évben tovább bővítik új szo-

cialista városunk Kazincbarcika és épülő új 

iparvidékünk Tiszapalkonya: üzlethálózatát. 

Kazincbarcika új városában 800.000 forintos 

költséggel - vendcglőbő1, sörözőből, eszp-

resszóból és cukrászából álló - korszerű ven-

déglátó kombinátot rendeznek be. A berentei 

városrészben zöldség, csemege és húsbolt 

nyílik.    

A Tiszavidéki Vegyikombinát és - közvetlen mellette épülő újváros dolgozói az év végére már 

négy jól felszerelt élelmiszer boltban vásárolhatnak.     

Kétszáznegyven-ezer forintos költséggel új csemegebolt épül Szerencsen, a cukorgyár környé-

kén és cukrászda nyílik Ózdon a Lejtő utcában, a borsodnádasdi autóbusz megállónál.”
555

 

 

Kazincbarcika, 1962. február 8.  

A kazincbarcikai Vegyipari Technikum 

A képen: kémia óra a II./B-ben. 
556 

 

„A magyar kerttervezők bemutatták a zürichi ki-

állításra küldendő műveiket. 1956. június 11. 

A Kerttervezők Nemzetközi Szövetsége, az IFIA az idén 

Zürichben tartja kongresszusát, s ezzel egyidőben kiállí-

tást rendez.  Az augusztusban nyíló kiállításra a magyar 

kerttervezők is elküldik munkáikat, a magyar táj jellegze-

tességét figyelembe vevő kertművészeti terveket. A 25 

nagyméretű táblát hétfőn délután mutatták be a Kertésze-

ti és Szőlészeti Főiskolán. A művészi kivitelű rajzok ipari városaink, gyáraink környékének 

díszítését, a lakótelepek, üdülők, iskolák, kórházak parkosításait, a futóhomok megkötésének 

módjait ábrázolják.   Helyszínrajzok, tervek, fényképek mutatják többek között szocialista vá-

rosaink, Kazincbarcika, Sztálinváros festői környezetet, a miskolci műegyetem parkját, a bu-

dapesti Várhegy szépülő környékét, Gyopárosfürdő fejlesztési tervét. A gazdag kiállítási 

anyagot, amely a Balatonpart környékét díszítő újabb kertművészeti terveket is bemutatja, 

kedden indítják útnak.”
557
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A berentei általános iskola, 

ami egy időben gimnázium és 

szakközépiskola is volt 

 

 

„Augusztus elején adják át az épülő 

kazincbarcikai újváros legnagyobb lakó-

tömbjét 1956, július 19.    

A Borsodi Vegyikombinát és a Borsodi Hő-

erőmű dolgozói részére Kazincbarcika új-

városában ez évben csaknem 500 új lakást építenek, ebből a közelmúltban a „J” épületbon 

már több mint 100 lakást adtak át tulajdonosaiknak. A kétszobás, összkomfortos lakásokba 

most fejeződött be a beköltözés.    

A közeljövőben újabb lakásokat adnak át.   Az építők - a szegedi építőipari technikum nyári 

üzemi gyakorlaton levő 90 növendékével közösen - most az „utolsó” simításokat végzik az 

újváros legnagyobb lakótömbjén, az „M” épületen.   A háromemeletes lakóházban a földszinti 

üzlethelyiségeken kívül több mint 200 lakás lesz.   Ezek átadását augusztus elején kezdik meg.  

A két - és háromszobás, fürdőszobás lakásokat elsősorban a sokgyermekes kazincbarcikai 

dolgozók kapják.”
558

 

 

„… Jómagam 1956 nyarán 17 éves koromban kaposvári gimnazistaként egy ifjúsági 

rohambrigádban építettem Kazincbarcikát, aminek a kettes sorszámot kellett volna kapnia 

szocialista városaink sorában Sztálinváros után. Kegyetlen munka volt. Azokat a nyomorba-

rakkokat kényszerültünk csákánnyal szétverni, amelyben a várost megalapozó rabok, politikai 

foglyok laktak. Megpiszkosodtunk és megtetvesedtünk, naponta háromszor sorba álltunk va-

lami ehetetlen kosztért, s végül még nekünk kellett egykét forintot befizetni a pénztárba, oly 

keveset kerestünk. A gimnázium DISZ-titkára – aki komolyan hitte azt, amiről szavalt – azt 

mondta: nem baj, majd meglátjátok, mi lesz itt húsz év múlva! Nem baj, mondták vezetőink, a 

„hősi munka” jó pont lesz majd az egyetemi felvételinél. De 1957 őszén egy sort sem találtam 

róla egyetemi javaslatomban, s nem is volt rá kíváncsi senki, hogyan is lett volna, a bölcsész-

kar tanulmányi osztályának vezetője akkorra 

már egy jól ismert államvédelmi őrnagy 

volt…”
559

 

 

Május 1. felvonulás
560

 

 

 

„Kilenc rehabilitált Borsod megyei 

pedagógus kezdte meg munkáját.1956. szep-
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tember 27.     

A Borsod megyei tanács oktatási osztálya a pedagógus szakszervezettel közösen felülvizsgálta 

az elmúlt években méltánytalanul, koholt vádak alapján elbocsátott pedagógusok ügyét. A 

felülvizsgálat eredményeként eddig kilenc általános iskolai nevelő kezdte meg újra munkássá-

gát.   Rehabilitálták többek között Kurucz Mihályt, akit két évvel ezelőtt koholt vádak alapján 

bocsátottak el, és noha a bírósági tárgyalás már annakidején bebizonyította ártatlanságát, 

állasába nem vették vissza. Kurucz Mihály most már megint, mint Kazincbarcika város álta-

lános iskoláinak vezető igazgatója működik. A már befejezett ügyeken kívül további hét peda-

gógus rehabilitálása van folyamatban.”
561

 

 

 

„Kazincbarcika, Tiszapalkonya és Mezőkövesd dolgozói már évek óta kifogásolják a 

kenyérellátás hiányosságéit - de orvoslás helyett mindmáig csak ígéretet kaptak.   A Magyar 

Távirati Iroda munkatársa megkérdezte Jekkel Bélát, a megyei tanács élelmiszeripari osztá-

lyának vezetőjét: történtek-e intézkedések, hogy a nagy építkezéseken mielőbb jóízű, friss ke-

nyér kerüljön a dolgozók asztalára.     

–     Borsod megye sütőüzemei nem minden esetben tudnak eleget tenni a megnöveke-

dett feladatoknak – mondotta Jekkel Béla. Erről tájékoztattuk felettes szerveinket is – de saj-

nos intézkedésük még mindig késik. Különösen nagy gondot okoz a kazincbarcikai, a 

tiszapalkonyai és a mezőkövesdi építkezés dolgozóinak rendszeres kenyérellátása. Ezekről a 

helyekről igen sok panasz érkezik: a kenyér rosszízű, sületlen, szikkadt. Elmondták a dolgozók 

azt is, hogy a kenyér belsejében többször találtak zsákdarabot, facsavart vagy szöget. Az 

élelmiszeripari osztály megvizsgálta ezeket az eseteket és a panaszokat jogosnak találta. A 

jelenlegi hiányosságokon azonban csak úgy tudunk változtatni, ha sürgősen bővítjük és kor-

szerűsítjük sütödéinket. Erre megvan a lehetőség. 

–   Kazincbarcikán két évvel ezelőtt az illetékes minisztérium hat és félmillió forintos 

hitelkeretet biztosított egy kisebb kenyérgyár építésére. Ez a sütőüzem a környező bányatele-

peket is ellátta volna jóízű kenyérrel. A hitelkeretet azonban más célokra használták fel, s - 

így az elmúlt évben a tanács élelmiszeripari osztálya kénytelen volt az egyik felvonulási épü-

letben öt gőzsütőt létesíteni. Az ideiglenes sütöde üzemelésével csak enyhítettük a bajt, de nem 

oldottuk meg a kenyérellátást, a kenyér minőségének javítását. Ezért csodálkozunk azon, hogy 

e hatalmas ipartelepen csak 1959 vagy 1960-re tervezik a kenyérgyár megépítését… 

–   Kérjük most a Minisztertanácsot, hogy sürgősen és mélyrehatóan vizsgálja meg a 

három nagy építkezés kenyérellátását és rendelje el a tervezett sütőüzemek építésének mielőb-

bi megkezdését – fejezte be nyilatkozatát Jekkel Béla”
562

 

 

Akkor a korábbi, 1955-ös hír a kazincbarcikai sütőüzemről mi volt? 
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 MTI Belföldi hírek, 1956. szeptember 27. 
562

 MTI Belföldi hírek, 1956. október 23. 
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A város természetesen hihetetlen ütemben épült. A legelején csak a lakások, amellyel sem a 

közművek, sem az iskolák, egészségügy, kereskedelem nem tartott lépést. A kezdetekben 

azonban a megépített lakótömbök egy részében az építkezésekre ide vezényelt rabokat helyez-

ték el, elszeparált, szigorúan őrzött körülmények között. Ebből adódóan a lakások száma sem 

volt megfelelő. 

A civódások egy jelentős forrása mindig az volt, hogy a lakás és a közellátás mértéke elma-

radt a várakozásoktól! 

A település lakosságának növekedését tartalmazza a következő táblázat. 

 

Év 1941 1949 1954 1960 1965 1970 1977 

Népesség (fő) 4 456 5 059 12 026 15 217 23 331  25 948 34 456 

 

 

 

Az 1949. évi népszámlálási adatokból a népesség gazdasági ágazatokhoz kötődése látható. 

Ekkor még az „ipart” nem bontották részekre a felméréskor. 
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Az aktív keresők számát láthatjuk a következő ábrákon. 
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A város összetétele is bizonyítja, itt a kezdetektől több iparág, szolgáltatási ág létezett és dol-

gozott.  

Súlyosan téves tehát ezt a várost csak „vegyészként” értelmezni! Erre csak egy példát hozunk 

fel, az adatok magukért beszélnek.
563

  Az 1972. évi adatokban az ipsr már részekre van bontva 

és részletesebb, mint az előzőek. 

 

Ágazat 
Dolgozó  Eltartott Együtt 

fő 

Bányászat 2 991 4 340 7 331 

Villamosenergiaipar 923 920 1 843 

Kohászat 46 65 111 

Gépipar 262 200 462 

Építőipar 1 201 1 131 2 332 

Vegyipar 3 182 2 266  5 448 

Könnyűipar 294 124 418 

Egyéb ipar 184 98 282 

Élelmiszeripar 163 109 272 

Mezőgazdaság 737 550 1 287 

Közlekedés, szállítás 806 708 1 514 

Kereskedelem 860 271 1131 

                                                           
563

 Az adatok az 1972. évi népszámlálási eredmények. 
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Szolgáltatás 462 281 743 

Egészségügy, kultúra, oktatás 1 462 496 1 958 

Közigazgatás és egyéb 446 370 816 

1970 összesen 14 019 11 929 25 948 

 

 

Dolgozók ágazatonként 

 

Eltartottak ágazatonként 
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Dolgozók és eltartottak ágazatonként 

 

 

 

Ágazat 

Fizikai dolgozó 
Szellemi 

dolgozó 
Összesen Szak- 

munkás  

Betanított 

munkás 

Egyéb 

dolgozó 

fő   

Bányászat 1 148 594 783 466 2 991 

Villamosenergiaipar 340 130 249 204 923 

Kohászat 18 9 10 9 46 

Gépipar 113 26 75 48 262 

Építőipar 372 194 568 67 1 201 

Vegyipar 1 126 486 536 1 034 3 182 

Könnyűipar 49 82 100 63 294 

Egyéb ipar 61 32 7 84 184 

Élelmiszeripar 50 21 54 38 163 

Mezőgazdaság 97 57 442 141 737 

Közlekedés, szállítás 177 145 334 150 806 

Kereskedelem 143 179 261 277 860 

Szolgáltatás 106 31 262 63 462 

Egészségügy, kultúra, oktatás 61 112 386 903 1 462 

Közigazgatás és egyéb 23 21 220 182 446 

1970 összesen 3 884 2 126 4 280 3 729 14 019 
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Gazdasági aktivitás 

Életkor 

Összes 
0-13 14 15-39 40-49 50-54 55-59 

60  

felett 

Aktív kereső 
 

16 8 841 2 393 470 322 152 12 194 

Inaktív kereső564 
  

559 102 69 224 890 1 844 

Gyermek 5 éves korig 3 097 
      

3 097 

Iskolába nem járó gyermek 13 éves korig 259 
      

259 

Általános iskolás 4 061 262 88 
    

4 411 

Középiskolás 
 

102 477 
    

477 

Felsőfokú iskola hallgatója 
  

49 
    

49 

Szakmunkástanuló 
 

137 539 
    

676 

Szaktanfolyami hallgató 
 

6 26 
    

32 

Háztartásbeli 
 

34 1 405 551 148 182 482 2 802 

Közületi eltartott 
      

5 5 

 7 417 557 11 984 3 046 687 728 1529 25 846 

 

 

Az életkori adatok alapján is teljesen egyértelmű volt, hogy a város építése ezzel sem tudott 

mit kezdeni! A meglévő három általános iskolában (Újvárosi, Központi és a Május 1. úti) két 

műszakban – délelőtt és délután – folyt a tanítás. Az általános iskolák később folyamatosan 

épültek… 

Az 1960-as évek elején, Kazincbarcikán, középiskolai szinten, a Vegyipari Technikum, vala-

mint a Gimnázium, majd a Gimnázium és Szakközépiskola működött.  

A szakmunkásképzést a 105-ös és a 112-es szakiskolák végezték 3 éves képzés keretében, 

ezekben, akkor ezekben nem létezett 4 éves, és érettségit adó szakközépiskolai képzés. 

                                                           
564

 Nyugdíj, gyermekgondozási szabadság, járadék, egyéb. 
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A szakközépiskola újdonságnak számított – nem lévén abban az időben még szabad szombat, 

(4 + 2) oktatási rendszerben folyt. Ez azt jelentette, hogy a szakközépiskolásoknak heti 2 nap 

szakmai gyakorlati képzés volt. A gimnáziumi oktatás ugyanakkor 5 + 1 rendszer szerint tör-

tént. 

Akkor a városhoz hozzátartozott, és működött a Felsőfokú Vegyipari Technikum, amely ké-

sőbb Vegyipari Automatizálási Főiskola lett. 

A Vegyipari Technikum a jelenlegi helyén volt, a gimnázium viszont, épület hiányában a be-

rentei általános iskolában működött. 

 

 

Aktív keresők életkor szerinti megoszlása 

 

 

Aktív, inaktív keresők és eltartottak életkor szerinti megoszlása 
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A Tardonai völgy Herbolya felé, 1950.
565

 

 

 

 

A gimnázium építése 

1965 

 

 

A Ságvári gimnázium 1966 

 

A gimnáziumban az első évfolyam az 

1962/63 tanévvel indult, ekkor még az ózdi 

gimnázium kihelyezett tagozata volt. Az okta-

tás ekkor Berentén az általános iskola épületében történt, délelőtt. Az iskola délután a berentei 

gyerekek általános iskolája volt. 
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 Fortepan 
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„Mitya” a szabadon járkáló őz, 

a Ságvári udvarán 

 

 

1965-ben már „Általános Iskola, Gim-

názium és Szakközépiskola Kazincbar-

cika-Berente” a bélyegző szerint.  

A gimnázium mind a városban, mind a 

térségben elsők között volt a szakközépiskolai oktatási rendszer bevezetésében. Ilyen jellegű 

képzés csak Ózdon és Miskolcon volt legközelebb. 

Az első szakközépiskolai osztályok, már két év múlva, 1964-ben kezdtek, egy osztály köz-

gazdasági szakom (1964-1968), egy osztály pedig ipari csőszerelő szakon (1964-1968.). Ez a 

BVK és a Borsodi Erőmű ilyen jellegű szakemberigényét volt hivatott támogatni. 

1965-69. és 1966-1970. évfolyamokon bánya-elektrolakatos szakközépiskolai osztályok is 

működtek a közgazdasági osztály mellett. Ezt a Borsodi Szénbányák menedzselte. Később 

pedig egészségügyi szakközépiskolai képzés is folyt.
566

 

A gimnázium 1966 szeptemberétől  – ekkor került az épület átadásra – már a városban műkö-

dött és ez nagy könnyebbség volt a Berentére való busszal, vonattal való kijárásra. 

A 105. Ipari Szakmunkásképző a BVK körüli különféle ideiglenes épületekben működött ak-

kor.
567

 

A 112 szakmunkásképző pedig viszontagságos kezdés után az Építők útja egyik házában mű-

ködött, itt volt a kollégiumuk is.
568
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Rónaföldi Zoltán: Ipari és közgazdasági szakközépiskolások a kazincbarcikai, Ságvári Endre Gimnáziumban                                                                                              
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 Állami elhatározásként Kazincbarcikán szakmunkásképző intézet létesült, melynek igazgatójává Czaga 

Györgyöt nevezték ki. 1961-ben tehát tíz pedagógus négy osztályban 100 gyermekkel kezdte meg a vegyészta-

nulók oktatását abban az épületben, ahol korábban a Hatvanból áttelepült vegyipari technikum működött. (Ma a 

BC Rt. kereskedelmi igazgatósága székel benne.) Ebben az időszakban a BVK-nak és a TVK-nak képeztek 

szakmunkástanulókat, majd az Észak-magyarországi Vegyiműveknek (ÉMV), és jóval később a magánszektor-

nak is. A tanulók létszáma egyre növekedett. A csúcsidőszakban a csaknem 1300 tanuló oktatását-nevelését 150 

tanár, gyakorlatvezető végezte, illetve technikai dolgozó segítette. Közben a régi KMTK labdarúgópálya közelé-

ben, a kiszolgált felvonulási épületekben vasipari tanműhelyt és ideiglenes műhelyeket létesítettek. Az oktatás 

feltételeiben érdemi, minőségi változást 1968-ban az jelentette, hogy az intézmény és a tanműhelyek a mostani 

helyükre kerültek. Annak ellenére, hogy még mostoha körülmények voltak, sorra jöttek az újabb és újabb szak-

mák: a lakatos, a géplakatos, a villanyszerelő, a laboráns, az irányítástechnikai műszerész, később a kereskedel-

mi tanulói képzés. A dolgozók kétéves szakközépiskolai képzésének beindítását az igazgató kezdeményezte. Az 

iskola végre aztán felépült az összes létesítményével együtt. 
568

 A város építése igényelte, hogy ipari tanuló intézetet hozzanak létre Kazincbarcikán. Ennek értelmében l953. 

december l-jén létesítették az MTH 112. Sz. Ipari Tanuló Intézetét. Az 1953-54-es tanévet iskola Berentén há-

rom felvonulási épületben kezdte meg. A mai értelemben vett tantermekről még nem beszélhetünk. E mostoha 

körülmények között 143 tanuló kezdte meg tanulmányait kőműves és ács-állványozó szakmában. Az iskola 

igazgatója Szabó József volt. A tanulók többsége Szabolcs megyéből került az intézetbe. Az l954-55-ös tanévet 

már újabb helyen, a Tardona parti három felvonulási épületben kezdték. A körülmények itt sem voltak jobbak, a 

diákotthonban komoly gondot jelentett a helyiségek fűtése. A tanulók életkora változó volt, és egy éves képzés 
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Ságvári Endre Gimnázium és Szakközépiskola, 

bányászati szakközépiskolások, nyári  

gyakorlat a Kötélpálya Üzemegységnél,  

1968 nyara
569

 

 

 

 

 

Ságvári Gimnázium, bányászati  

szakközépiskolásai, KISZ építőtáborban 

a Budapest-Szob vasútvonalon, 

1968. augusztus 17, Nagymaros
570

  

 

Azokból a kezdeti elképzelésekből 

aztán semmi sem lett, ami Kazincbar-

cikára szerette volna hozni a bánya-

ipari technikumot. A kezdetekben itt működő magasépítési technikum is elenyészett! Lett 

                                                                                                                                                                                     

keretében sajátították el szakmájukat az első három tanévben. A tanulók becsületesen részt vettek az újváros 

építésében. Az l955/56-os tanév már jobb körülmények között kezdődött. Az iskola megkapta az Építők útja l5. 

Sz. „G” épület II. III. lépcsőházát, ahol hosszú éveken át l955. júliusától l986. augusztusáig működött. Az épület 

eredetileg lakásoknak készült, így a pedagógusok sok fáradozásába került, míg biztosítani tudták az oktató-

nevelő munka, tárgyi feltételeit. Az l956/57-es tanévtől kezdődően l962. júniusáig 2 éves képzésben sajátították 

el tanulók a szakmájukat. Majd utána általánossá vált a 3 éves képzés. A nagyvállalatok lehetőségei az iskola 

életére serkentőleg hatottak. Fokozatosan színesedett a skála vasipari és könnyűipari szakmákkal, nőtt az iskola 

tanulólétszáma, korszerűsödtek a tantermek azáltal, hogy szaktantermeket alakítottak ki. A gyakorlati oktatás a 

bázisvállalatok tanműhelyeiben folyt, amelyek jól fel voltak szerelve a szükséges technikai eszközökkel. A régi 

iskola épülete is szűknek bizonyult és az 1970/71-es tanévtől kezdődően a „G” épület I. lépcsőházával bővült 

iskolánk, ahol újabb tantermeket alakítottunk ki. Majd megszületett a döntés, hogy a 112. Sz. Ipari Szakmunkás-

képző Intézet új épülete a Herbolyai úton épül föl. A hosszú várakozás után 1986. szeptember 1-jén átadott új 

iskola a tárgyi feltételekben alapvető változást hozott. Bár az eredeti elképzelésektől eltérően a diákotthon, a 

tanműhely, valamint a kiszolgáló létesítmények (konyha, étterem) nem épültek meg, az iskolaépület és a tornate-

rem átadása mégis jelentős lépés az iskola történetében. 
569

 Rónaföldi Zoltán gyűjteménye. A fényképet Laczó József készítette! 
570

 Rónaföldi Zoltán fényképe. Csehszlovákia 1968. augusztus 20-i megszállására felvonuló magyar alakulatok 

egyik harckocsi oszlopa, és az őket kísérő, ellátó gépkocsik százai, a tábor mellett dübörögtek el, késő estétől, 

hajnalig. A tábort a „félidejénél” feloszlatták és bennünket villámgyorsan hazaküldtek! 
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később felsőfokú vegyipari automatizálási technikum, majd ebből főiskola, amely kiválóan 

működött. 

Máig sem értem, hogyan engedhette meg az akkori városvezetés, hogy ezt a főiskolát 

„einstandolják”, ami munkahelyeket, rangot jelentett a városnak. Később majd a magyar vá-

rosok mindent bevetettek, hogy főiskolát, egyetemet kerítsenek maguknak. Nekünk itt volt… 

Manapság már szinte „nemzeti sport” szinten szidalmazzák, nem kevesen, a magyar 

egészségügyi ellátást, sőt egyeseknél ez már életforma. Ők valószínűleg ezekben az időkben 

még bőven nem is éltek, amiről e könyv szól. Azonban, ha azokkal az állapotokkal szembe-

sülnének manapság, akkor valószínűleg már a tudatot sem élnék túl… A mai jobbat sokkal 

inkább meg kellene becsülni és nem össze-vissza vagdalkozni, sokszor teljesen tudatlanul és 

laikusként, alaptalanul! A mai kórház a régivel össze sem vethető! 

A város kezdeti kereskedelmi viszonyiról már ejtettünk szót, ehhez csak annyit, hogy 

bőven a „hiánygazdálkodás” korszaka volt ez. Bár ez a város is a kiemelt és propaganda jel-

lege miatt mégis jobban el volt látva, mint más számtalan település, ez viszont sem az 1980-

90-es évekkel, se a maival össze sem vethető! Egy cipőbolt, egy ruházati bolt, egy műszaki 

bolt, néhány kezdetleges ABC üzlet, egy-két tejbolt, zöldséges… Mindez a mostaninak csak 

halvány töredéke és akkor csak nagyon szűkös áruellátással! 

Néhány idézet tanulmányokból a várossal kapcsolatosan: 

 

„…  Kazincbarcika gazdasági alapja a borsodi szénbázisra épült Borsodi Vegyi Kom-

binát. A BVK-ban 1958-ban kezdődött a műtrágyagyártás. Az üzem kapacitását még a máso-

dik ötéves tervben megduplázták, s a szintézisgáz alapja a szén (koksz) helyett a Romániából 

importált földgáz lett. A harmadik ötéves tervben a BVK termelése közel megkétszereződik. A 

műtrágyatermelés növekedésére és az üzemnek az országos munkamegosztásban elfoglalt 

szerepére jellemző, hogy míg 1960-ban a gyár nitrogénműtrágya termelése (hatóanyagban) 

32 000 t volt (az összes termelés 56%-a), 1966-ban a termelés közel 50 000 t-ra nőtt.  

A közel 1,5 millió t szenet felhasználó 172 MW kapacitású Borsodi Erőmű – a borsodi 

kooperáció harmadik tagja – a Kazincbarcikához csatolt Berentén kapott helyett. A BVK, a 

Borsodi Erőmű és a hozzá kapcsolódó szénosztályozó iparkomplexuma Kazincbarcika ipará-

nak alapja. 

A szocialista városok, azonkívül, hogy ipari struktúrájuk eltér a többi városétól, egye-

denként – az iparon belüli specializáció tekintetében – sajátos vonásokkal rendelkeznek. Kom-

lón, Kazincbarcikán, Oroszlányban, Várpalotán a bányászat domináns szerepére utal, hogy 

abban dolgozik a keresők több mint 50 %-a. Komlón és Oroszlányban a bányászat, ill. a 

villamosenergia szerepe az iparon belül csaknem kizárólagos. Tiszapalkonyán a vegyiparban, 

Dunaújvároson a kohászatban foglalkoztatottak részaránya meghaladja a keresők 50 %-át. A 

szocialista városok között, a specifikus vonások ellenére, Dunaújváros ipari szerkezete tekint-

hető a legkiegyensúlyozottabbnak, s e tekintetben ez a város mutat leginkább rokonvonást a 
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többi várossal. A könnyűiparban foglalkoztatottak aránya itt meghaladja az összes keresők 20 

%-át…”
571

 

 

 

 

 

„… A legtöbb új szocialista nagyüzemünk és fejlődő szocialista városunk 

munkaerőszükségletét 20–30–50 kilométer távolságból toborozza, onnan járnak be a munká-

sok. Például az egész borsodi kooperációnál, Kazincbarcikánál és az összes sajóvölgyi bá-

nyáknál azt találjuk, hogy a munkások, a bányászok túlnyomó része falvakból jön be. A falu 

megmaradt falusi jellegű településnek, de a népesség, amely benne él, bányász. Talán érdekes 

volna olyan irányú vizsgálatot folytatni, hogy mennyit termel ez a falu, mint falu és mennyit 

keresnek a faluban lakó bányászok, mint bányászok. Azt hiszem a bányászok készpénzkeresete 

lényegesen magasabb, mint a falu lakosainak mezőgazdaságból eredő keresete.  

Ha most felvetjük azt a kérdést, centrálisán telepítsük-e le a népességet a borsodi kooperáció 

üzemei köré Kazincbarcika városban, vagy pedig találjunk egy olyan megoldást, amely al-

                                                           
571

 Boros Ferenc dr.: A magyar városhálózat új elemei 

https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/FoldrajziKozlemenyek_1968/?query=borsodi%20kooper%C3%A1ci%C3%

B3&pg=284&layout=s 

https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/FoldrajziKozlemenyek_1968/?query=borsodi%20kooper%C3%A1ci%C3%B3&pg=284&layout=s
https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/FoldrajziKozlemenyek_1968/?query=borsodi%20kooper%C3%A1ci%C3%B3&pg=284&layout=s
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kalmas arra, hogy a környéken elszórt kis borsodi falvak megmaradjanak a maguk lényegesen 

higiénikusabb, de továbbfejlesztendő formái között és megtartsuk azt a szisztémát, hogy a 

munkások továbbra is rendszeresen bejárjanak a városba, akkor ez felveti a település és a 

közlekedés összekapcsolásának problémáját. Valószínű, hogy valamilyen „is–is” megoldásra 

kell törekednünk. Van bizonyos centrális települési mag, de nagyon hasznos volna, hogy a 

falvak népe olyan módon kapcsolódjék be az iparba, hogy ez a rendszeres bejárás fennmarad-

jon, mert ez a falu kulturális és gazdasági színvonalát emeli, ezzel hozzájárul a város és a falu 

közötti lényeges különbségek eltüntetéséhez. (Az ellentét Magyarországon a felszabadulás 

tényével már megszűnt, tehát nem érdemes itt ellentétről beszélni.)…”
572

 

 

Képek a felsőfokú vegyipari technikum
573

 életéből. 

 

 

Felsőfokú Vegyipari  

Gépészeti Technikum
574
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 Mendöl Tibor: A szocialista településföldrajz problémái 

https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/TARSFILTORT_05/?query=borsodi%20kooper%C3%A1ci%C3%B3&pg=6

30&layout=s 
573

 A felsőfokú technikumok működése, amely eredeti célja szerint a középfokúnál magasabb elméleti felkészült-

ségű, ám alapvetően a termelési gyakorlatra orientált szakemberek képzését célozta volna, nem váltotta be a 

hozzá fűzött várakozásokat. Ekkor 3 éves képzés történt és szaktechnikusi minősítést kaptak a végeztek. A hat-

vanas évek végén fokozatosan megkezdődtek a technikumokat érintő intézmény-összevonások, főiskolává minő-

sítések, egyetemekhez, vagy már működő főiskolákhoz csatolások, mígnem 1973-ban megszüntették a felsőfokú 

technikumok rendszerét. A felsőfokú technikumi végzettség után év ráhallgatással főiskolai végzettség volt sze-

rezhető, amely üzemmérnöki címet eredményezett. 
574

 A Kazincbarcikai Felsőfokú Vegyipari Gépészeti Technikum (mérés-és szabályozástechnikai szak) későbbi 

nevén Miskolci Nehézipari Műszaki Egyetem Vegyipari Automatizálási Főiskolai Kar (NMEVAFK) öregdiákok 

honlapja. Alapította az alapítók évfolyama (1961-1964). 

http://5165.partner.net-tech.hu/keptar 

https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/TARSFILTORT_05/?query=borsodi%20kooper%C3%A1ci%C3%B3&pg=630&layout=s
https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/TARSFILTORT_05/?query=borsodi%20kooper%C3%A1ci%C3%B3&pg=630&layout=s
http://5165.partner.net-tech.hu/keptar
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A kezdeti évek után a Béke mozi és színpada, 

valamint a vegyiműveknél levő Radnóti Műve-

lődési Ház volt az,a hol nagyobb szabású bált, 

vagy rendezvényt lehetett tartani a városban. Ide 

kell számítanunk a ’60-as évek elején a berentei 

művelődési házat is (ez erőműves fenntartású volt), itt ekkor főleg a Berentén működő gimná-

zium nagyobb eseményei zajlottak 1966-ig. 

Ide nem számítva a városhoz közeli bányász-

településeket, ahol kivétel nélkül művelődési 

ház volt, jól felszerelve (Herbolya, Sajó-

szentpéter, Alberttelep, Ormosbánya, Rudolf-

telep, Kurityán…) 

 

A Béke mozi
575
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 Barcikai Históriás 
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Rabmunka az ’50-es évek Magyarországán 
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„A rabságnak is vannak hétköznapjai, sőt,  

az igazi rabság csupa szürke hétköznap  

tulajdonképpen.” 

Kertész Imre 

 

 

A háború utáni hadifogolytáborokat mutatja a következő térkép, hazánk területén. 

 

Jól látszik, hogy mely területeken és kik létesítettek táborokat. A későbbiekben részben az e 

táborokban őrzött foglyok, részben pedig a nyugati, majd nagyon lassan a keleti hadifogolytá-

borokból érkezett emberek jó része internálva, újabb fogságra ítélve, vagy ítélet nélkül, „épí-

ti” a szocializmust. A táborok egy részének rabjait a hadifoglyok alkották, de nem csak ők… 

Ahhoz, hogy a szovjet hadifogságba esett katonák létszámát érzékeltethessük, illetve a 

kényszermunkára hurcolt emberekét, a következő táblázatban neves kutatók adatait foglaltuk 

össze. 

Szerző 

Publi-

kált 

anyag 

éve 

Hadifogoly katona 

(ezer fő) 

Polgári 

személy 

(ezer fő) 

Összes 

fogoly és 

elhurcolt 

(ezer fő) 

Összes 

veszteség 

(ezer fő) 

Összes 

hazatért 

(ezer fő) Fogság-

ba esett 

Haza-

tért 
Veszteség Elhurcolt 

Palásthy Rezső 1950 325   295  119  

Korom Mihály 
1984 550-570      300 

2006     385   
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Stark Tamás 

1985 600 400-450 150-200     

1989 600 400 200     

2002 600-700 330-380 270-320     

2006 600 -700  400-470 200-230 150 -200     

Domonkos József     71-107    

Füzes Miklós  700 230 470     

Gosztonyi Péter  600 400-450 150-200     

Romsics Ignác 2000 600   100-120    

Ungváry Krisztián 2004 390   230  105-155 419-459 

Ravasz István 2005 500   150-300   400 

Bognár Zalán 2000        

Várdy Béla- Várdy 

Huszár Ágnes 
2005 300-320   300-320  220-270  

Menczer Gusztáv 2007 760   50    

Vitalis Fomin 1992      200  

GUPVI 576  
2006     477-542   

1949 527       

Varga Éva Mária577 2008 386   40-50  65 209-219 

 

A táblázatban csak azok az adatok és csak ott szerepelnek, ahová a megnevezett kutató 

sorolta őket. Számításokat nem végeztünk, azaz nincs a táblázatban olyan adat, amely az elő-

ző adatokból származna, számítással. Ha valaki ránéz ezekre az adatokra és számol, akkor 

kaphat „részeredményeket”, ezt mindenki megteheti. Nem mindig számíthatók a részadatok-

ból a végeredmények és fordítva is igaz ez!  

Egy biztos, hogy a táblázat adatai rendkívüli mértékben szórnak. Van, aki felfelé, van, aki 

lefelé próbálja szorítani az adatokat. A volt szovjet irattárak egy része még mindig titkos, il-

letve alig, vagy csak nehezen kutatható. Ráadásul a háborúban, illetve utána is sokaknak ki-

sebb gondjuk is nagyobb volt annál, hogy pontos nyilvántartásokat vezessenek. Ráadásul a 

szovjet politika a „népnyúzó, fasiszta, tömeggyilkos…” jelzőt minden ellenfelére, az egyszerű 

katonára is értette, ezekkel a létszámokkal pedig nem kellett szigorúan elszámolniuk az őr-

személyzeteknek. Aztán meg a különféle ember-szállítások, majd a táborokban az életkörül-

mények és az ellátás is olyan volt, hogy a veszteségek is gigantikusak lettek…  

Ezután ehhez még jöttek a politikai meggondolások, ami szintén nem a pontosságot növelte. 

A szovjeteknél 3500… 5000 tábor működött – ezek egy része „Istenverte helyen”, ahol maga 

az őrszemélyzet is joggal úgy élte meg ezt, mintha ő is büntetve, száműzve lenne! Vagy tulaj-

donképpen az is volt?  

Így aztán pontos számokat kérni és kapni lehetetlenség, ott ahol a foglyok élete semmit sem 

ért, az őröket semmi sem kötelezte arra, hogy a legcsekélyebb mértékben is kíméljék az életü-

ket…  

E rövid és borzalmas kitekintés után térjünk vissza az eredeti témánkhoz! 

Az idősebb nemzedék jól emlékszik arra, hogy a „felszabadulás" után az ártatlan em-

berek meghurcoltatásának egyik legszégyenteljesebb módja: az internálás volt. Elég volt hoz-

zá a puszta gyanú, vagy politikai ürügy, „fogjuk rá" minden bizonyíték nélkül: reakciós, osz-

                                                           
576

 Belügyi központi kormányszerven belül teljesen elkülönült a GULAG felügyelete alá tartozó büntető- és 

javító-nevelő táboroktól, egy önálló szervet, a Hadifogoly- és Internáltügyi Parancsnokságot/Főparancsnokság 

(UPVI-GUPVI). РГВА. Ф. 1п. Оп. 12е. Д. 20. Л. 64–70. Magyar hadifoglyok a Szovjetunióban, 2006. 
577

 VARGA ÉVA MÁRIA: Magyar hadifoglyok és a Szovjetunióban az oroszországi levéltári források tükrében 

(1941–1956); 2008. 
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tályidegen, deklasszált, megbízhatatlan, demokráciaellenes, klerikális, a nép ellensége. Szol-

zsenyicin pontosan fogalmazott.  

 

„A szabadságvesztés indoka és alapja az esetek többségében nem jogerős bírói ítélet 

volt, hanem az a körülmény, hogy a vétkest a nép a rendszer ellenségévé nyilvánította.” 

  

A népre természetesen csak hivatkozott az „egypárti” diktatúra a kollektivizmus frazeológiá-

ja szerint. 

Az üldözés valójában a még megmaradt nemzeti középosztály ellen folyt, azok ellen, akik 

még szellemi és anyagi függetlenséggel, morálistartással rendelkeztek. Ők voltak a középpa-

rasztok, a pártonkívüli értelmiségiek, diplomások, köztisztviselők, egyházi személyek és a 

dinasztikus családok sarjai. 

E módon aztán igen gyakran, ítélet nélkül önkényesen tartottak fogva, átmenetileg kizárva 

őket a társadalomból, mert gyanúsak, veszélyesek, ellenségesek az adott hatalmi rendszer 

számára politikailag, ideológiailag, etnikailag, fajilag, vallási, vagy más alapon. 

A bíróságoknak – a milliónyi feljelentés teljesítése érdekében – átlagosan napi 700 ügyet kel-

lett tárgyalnia és 400 ügyet elmarasztaló ítélettel le is kellett zárnia.   

Akiket a bíróság felmentett, többnyire internálótáborba kerültek! 

 

„Szabadlábon hagyása a közélet demokratikus működése szempontjából aggályos.” 

 

Az embereket nem valamilyen cselekedet, nem valamilyen elkövetett bűn miatt internálták, 

hanem a hatóság vélelmezése miatt. Bírói ítélet nélkül és felmentő bírói ítélet után egyaránt 

lehetett internálni az embereket. Egy 1945-ös, titkos belügyminiszteri rendelet alapján bárkit, 

aki a hatalom szemében „népellenesnek” tűnt, aki szerintük „veszélyeztette az ország demok-

ratikus szellemben történő újjáépítését” eljárás alá vonhattak és bírói ítélet nélkül, mintegy 

megelőzésként, táborba zárhattak.  

Internáltak pl. a nemesi származás miatt, azért, mert a szülők gyártulajdonosok voltak, ok 

lehetett a horthysta katonatiszti múlt, vagy a szociáldemokrata párttagság, de a külföldi roko-

nokkal tartott kapcsolat is.  Idejutottak a hadifogságból hazaérkezők, jöhettek akár nyugatról, 

akár keletről.   

A hazai németség „malenkij robotra” nem elhurcolt része addig, amíg a kitelepítési határoza-

tokat meg nem kapta, szintén rab lett. A népbíróságok jogerősen felmentett vádlottjait szaba-

don engedés helyett egyszerűen internálták. Így jártak el a Szovjetunióból hazatérő hadifog-

lyokkal szemben is. Az internálás célja a rendszerváltás feltételeinek biztosítása volt egy 

olyan időszakban, amikor fokozatosan kibontakozott a hidegháború és a kétpólusú világban 

nagyon erőssé vált a kommunista befolyás.  
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Elfogadottá vált, hogy bírói végzettség nélküli emberek ítélkeztek a politikai jellegű szűrő-

vizsgálatokon. B-listázáson
578

 kellett átesni az embereknek, ahol nem bizonyítékok alapján 

döntöttek. Nagy volt a bizonytalanság és a bizalmatlanság.  A világméretű hidegháború belpo-

litikai leképezése.   

 

„Sehol sincs olyan nagy terror és rendőrállam, mint Magyarországon, mert itt egymás 

után tűnnek el az emberek, nem tudni, miért, minden ítélet nélkül.”
579

  

 

Az ÁVO, majd ÁVH tette dolgát, amihez egyre nagyobb létszám és pénz állt a rendelkezésére.  

Ez utóbbi egyaránt származhatott hivatalos költségvetési helyről, vagy zsarolásból, esetleg 

kenőpénzből, amit mondjuk útlevélért kaptak. Mindenről adatokat gyűjtöttek, majd állami 

titokká nyilvánították. A vélhetően legsikeresebb iparág, a szögesdróttermelés (és -

túltermelés) adatai ugyanúgy titkosak voltak, mint az, hogy kiket őriztek a kerítések mögött. 

ÁVH szovjet mintára és a szovjet tanácsadók hathatós támogatásával koncepciós perek meg-

szervezésébe és megrendezésébe kezdett. Bárki ellen bármiért vizsgálódhatott a hatóság, akár 

                                                           
578

 A 20. századi Magyarországon két ízben hajtottak végre nagyarányú közalkalmazotti létszámcsökkentést: az 

első világháborút követő években, majd a második világháború után. Ezek során készítettek ún. B-listákat, ame-

lyek az elbocsájtandó személyek nevét tartalmazták. A mindenkori kormány a közalkalmazotti, köztisztviselői 

réteg létszámának csökkentésével az államháztartás egyensúlyát igyekezett helyreállítani, másrészt a politikailag 

megbízhatatlannak ítélt személyeket akarta ilyen módon eltávolítani a közszférából. A B-lista puszta léte folya-

matos fenyegetést jelentett az állam szolgálatában állók számára, és egyfajta fegyelmezési eszköz is volt a ha-

talmon lévők kezében.  

1946. május 19-én megjelent az 5000/1946. sz. kormányrendelet, melynek címe Az államháztartás egyensúlyá-

nak helyreállítása érdekében szükséges egyes rendelkezések. Az 1920-as évekhez hasonlóan, ezúttal is a vesztes 

világháború következtében beálló pénzügyi válság volt az egyik fő oka a létszámcsökkentésnek. A rendelet a 

költségvetési deficit miatt a közszolgálati alkalmazottak elérendő létszámát az 1939. évi állomány 90%-ában 

állapította meg. Ám a költségvetési okok mellett az elbocsátások során itt is jelen voltak a politikai szempontok. 

Az elbocsájtások ugyanis elsősorban a politikailag megbízhatatlannak nyilvánított személyeket sújtották. Ezen 

személyektől a választói jogot is megvonták. 

Hogy ki számított politikailag megbízhatatlannak (vagy a „demokrácia ellenségének”) azt a területileg illetékes 

B-listázó bizottságok döntötték el. A vizsgálat során háromféle névsort készítettek: A = megbízható, B = elbo-

csájtható, de egy éven belül visszavehető, C = megbízhatatlan, nem visszavehető. A legenyhébb figyelmeztetés a 

„feddés” volt, ám akiket „elbocsájtásra” vagy „végelbánásra” ítéltek, azok B-listára kerültek. 

A törvény az elbocsátásra ítéltek kiválasztásához a következő irányelvet jelölte meg: „… hivatali működése az 

ország demokratikus szellemű újjáalakítását tevőlegesen nem szolgálja…”  A megfogalmazás mögött egyrészről 

az a szándék húzódott meg, hogy az előző rendszerben fasiszta, hungarista, háborúpárti tevékenységet folytató 

tisztviselők, közalkalmazottak, katonák, csendőrök legyenek elbocsájtva állásukból. Az ilyen személyek, ha már 

nyugdíjasok voltak, nyugdíjukat csökkentették, vagy megvonták. Ám az eljárás során nem csupán az említett 

cselekményekben elmarasztaltak kerültek B-listára, hanem a Magyar Dolgozók Pártja számára kellemetlen, a 

párttal szemben kritikát megfogalmazók ezrei is. 

A rendszerszintűvé váló túlkapások miatt a Független Kisgazdapárt tiltakozását fejezte ki, és a „bélistázások” 

felülvizsgálatát kezdeményezte. Nagy Ferenc miniszterelnök Eszterhás György kisgazda politikust jelölte ki a B-

lista revízió előkészítő bizottság vezetésével. A bizottság munkájának eredményeként 1946 végén és 1947 elején 

mintegy 5300 embert helyeztek vissza állásukba. (Más források szerint több, mint 20 ezret.) Az intézkedés első-

sorban azokat érintette, akikkel szemben a múltban politikai kifogás nem merült fel. Akik közülük még így is B-

listán maradtak, azok átképző tanfolyamokon vehettek részt, valamint rokkantság esetén segélyt kaphattak. 
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 Komlós Aladár (Alsósztregova, 1892. dec. 10. – Budapest., 1980. jún. 23.): irodalomtörténész, író, költő az 

irodalomtudományok doktora, Állami díjas. 1949 és1960 között megbízott egyetemi előadó, majd gimnáziumi 

tanár volt Budapesten. 1953-tól az MTA Irodalomtörténeti Dokumentációs Központjában dolgozott. 1956-tól 

nyugdíjazásáig az MTA Irodalomtörténeti Intézetének függetlenített tudományos főmunkatársaként tevékenyke-

dett. E kijelentését 1952-ben tette.  
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egy vicc meghallgatásáért is. Csak az irreálisan magasan megállapított adó be nem fizetése 

miatt 400 ezer parasztot ítéltettek el „közellátási bűntett”
580

 címén.   

Az ÁVH egymillió büntetőeljárás megindítását kezdeményezte. Az ÁVH-perek közel 60 %-át 

a besúgók feljelentései alapján kezdeményezték!
581

  

Az internáló táborok szovjet típusú rendszerét és módszereit a Szovjetunióból hozták 

haza a magyar kommunista vezetők, akik 1945-től vezetői lettek – sorrendben – az állam-

rendőrség Politikai Rendészeti Osztályának (PRO), 1946-ban az államvédelmi osztályának 

(ÁVO), 1948-ban a Belügyminisztérium Államvédelmi Hatóságának (ÁVH), 1949 végén a 

Minisztertanács alá rendelt Államvédelmi Hatóságnak (ÁVH), majd az 1953-ban ismét a BM-

be visszatért államvédelemnek (ÁVH).  

A hazai internálás három nagy korszakra bontható. 

 1945–1946  → Minden vármegyeszékhelyen és nagyobb településen, 

vagy ezek mellett, legalább egy internálótábor van, Budapesten és környékén15 in-

ternálótábor létezett. 

 1947–1950  → Egy központi internálótábor működik, először Buda-

délen (1947–1949), majd ezt átköltöztetik Kistarcsára (1949–1950) 

 1950–1953 → Az ÁVH irányítása alatt működő internálótáborok 
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 A kommunisták egyik fő ellensége a parasztság volt. Kíméletlen harcot indítottak ellenük és ezért 1948 és 

1953 között háromszorosára növelték a közterheiket. 1952-ben már a beszolgáltatás lett az első, a vetőmag a 

második, a fejadag csak a harmadik. Már ha maradt… Mert sokszor nem maradt. Megkezdődtek a „padlássöpré-

sek”, a begyűjtők az ÁVH embereivel érkeztek, hogy az egész falu rettegjen. A támadások célkeresztjébe, a 

szovjet mintának megfelelően, a „kulák” került. A kulák szónak nincs magyar megfelelője; még csak le sem 

fordították. Bárkiből lehetett kulák, vagyis közellenség: szabad préda. Kuláklisták készültek; ezekre a falu legte-

kintélyesebb gazdái kerültek fel, azok, akik a legeredményesebben gazdálkodtak. Elméletben a kuláknak lega-

lább 25 hold földdel kellett rendelkeznie, a gyakorlatban a helyi pártvezetés döntésén múlt, kit tekintettek kulák-

nak. A kulákokat különadókkal, megemelt beszolgáltatási kötelezettséggel, állandó pszichés és fizikai terrorral 

sanyargatták. Kulákverő brigádok járták a falvakat, hogy nyilvános fenyítésekkel, verésekkel tartsák rettegésben 

az ott lakókat. Munkaszolgálattal, kitelepítéssel, vagyonelkobzással, hatósági eljárások százezreivel, koholt pe-

rek ezreivel, súlyos börtönbüntetésekkel és kivégzésekkel akarták megtörni az embereket. Csak „közellátási 

bűntett” miatt négyszázezer parasztot ítéltek el. Olyan nagy volt az ellenállás, hogy egyes falvakból húszasával 

vitték börtönbe a „népellenes szervezkedőket”, sokuk életét is kioltották. Nem csoda tehát, hogy háromszázezer 

paraszt hagyta el földjét. Parlagon maradt a megművelhető földterület tíz százaléka. A földjén maradt paraszt 

termelési kedve is alaposan megcsappant. Hatalmas élelmiszerhiány jelentkezett. Újra be kellett vezetni a jegy-

rendszert és meg kellett találni a „szabotőröket”. A szocialista rendszerben ugyanis minden kudarcot a még le 

nem leplezett osztályellenség szabotázsakcióival magyarázták. Megindult tehát a bűnbakkeresés. Egymást követ-

ték a gazdák elleni perek, amelyekben súlyos ítéleteket hoztak. Azt hazudták, hogy a húshiányért a Húsértékesítő 

Vállalat vezetői a felelősek: kivégezték őket. Halálos ítélettel büntették a „cséplési szabotázst” is, súlyos börtön-

büntetéssel a „feketevágást”. Ráadásul a magyar vidékre ráerőltették az „élenjáró szovjet mezőgazdaság évtize-

des tapasztalatait”, azt a mintát, mellyel évtizedek alatt sem sikerült elérni, hogy az egykor jelentős gabonafeles-

leget termelő Szovjetunió ne szoruljon ebből is behozatalra. Az „élenjárók” tapasztalatait követve nálunk is 

központilag szabták meg, hogy az egyes gazdaságok hol, mikor és mit vessenek. Emlékezetes próbálkozás volt a 

magyar gyapot-, illetőleg rizstermelés erőltetése is. 

Az egyéni parasztgazdaságok felszámolása után szovjet mintára az állam által irányított kolhozokba kívánták 

terelni a magyar parasztságot. Ez a próbálkozásuk azonban ekkor még – egészen a hatvanas évekig – megtört a 

magyar parasztság ellenállásán. 
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 Hazán 1944. márciusi német megszállásakor ideérkezett a hadseregükkel együtt a hírhedt, titkosrendőrségük 

is. Már a Gestapónak is nagy arányban adtak munkát a magyar besúgók 1944-ben. Olyannyira, hogy ennek ma-

gas rangú német tisztek hangot is adtak, ilyen mennyiségű feljelentést soha és sehol sem tapasztaltak, mint ná-

lunk, pedig egész Európában működtek!  
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Az első két időszakban ezek a táborok a rendőrség, és a büntetés végrehajtás hatáskörébe tar-

toztak. A harmadik időszakban azonban már az Államvédelmi Hatóság vette át a táborok őr-

zését és irányítását is. 

A közvélekedésben a munkatáborokról sokféle és gyakran hibás elképzelések vannak. 

Az egyértelműségre törekvésünk miatt le kell szögezni itt előjáróban, hogy az 1950-es évek 

Magyarországán háromféle munkatábort kell megkülönböztetni. Ezeket majd a későbbiekben 

részletezzük is. Léteztek olyan rabtáborok, melyek az Államvédelmi Hatóság hatáskörébe 

tartozó, internálótáborok voltak. A második nagy kategória a KÖMI táborok rendszere, a 

harmadik pedig a néphadsereg, fegyvertelen, munkaszolgálatos katonáinak táborai voltak.  

Ez, mind-mind más volt! 

Az akkori idők Magyarországán még két egyéb táborfajtáról is meg kell emlékeznünk!  

Az előbb említettük a hadifogoly és az internáló táborokat. Ezek mellett létezett még a „kite-

lepítettek”
582

 tábora, illetve az „elítéltek”
583

 tábora is. 

Nézzük előbb a hadifogságból kikerültek dolgait, akik főleg szovjet fogságba estek, ott 

nagy nehezen túlélték a táborviszonyokat, aztán hazakerülve ismét foglyok lettek! 

Aki volt katona az tudja, hogy a parancsok teljesítése a hadseregekben kötelező és annak el-

mulasztását súlyos törvények szankcionálják. Azt hogy ki mikor született és hol katonásko-

dott, hová vitte az élet, ezt csak a sors és a szerencse döntötte el. Ahogy azt is, hogy ki kinek a 

hadifogságába esett… Ez pedig a II. világháborút megjárt és ott fogságba esett hazánkfiainak 
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 A kitelepítésekhez és azok elsődleges céljának eléréséhez, vagyis a kitelepítettek elszigetelésére az alföldi 

tanyák adták a legalkalmasabb helyszínt. Az elszórtan elhelyezkedő tanyák egymástól több kilométer távolság-

ban voltak, így sikerült több ezer ember elszigetelését megvalósítani. Nemcsak a lakott területektől, hanem egy-

mástól is elvágták őket, így egy zártalföldi munkatáborrendszert építettek fel. A Rákosi-korszakban a hortobá-

gyi, hajdúsági és nagykunsági kényszermunkatáborok Lenintanya, Tedej, Kónya, Elep, Ebes, Árkus, Borsós, 

Borzas, Mihályhalma, Kócspuszta, Kilences tanya, Erzsébet tanya, Lászlómajor, és Kormópuszta határában 

működtek. A kitelepítések 1950. június 22-23-án kezdődtek a déli és nyugati határsávról, összesen 451 település-

ről és a nagyobb városokból tiltottak ki embereket.  A kitelepítetteket leromlott állapotú házakban, vagy istállók-

ban helyezték el, amiket nekik kellett lakhatóvá tenniük. Mezőgazdasági munkákkal foglalkoztatták őket és ki 

voltak téve a politikai rendőrség rendszeres zaklatásának is.  A tizenkét zárt tábor 1953 októberéig működött, és 

közel 80000 ember lakott e táborokban. Kitelepítések nemcsak a déli és nyugati határsávból történtek, hanem 

Budapestről is kitelepítettek több mint 12700 embert.   Ezen kitelepítések 1951. május 21-én kezdődtek és né-

hány hét alatt 1951. június 18-ig lezajlottak. Itt is a politikai megbízhatatlanság volt a kitelepítés alapja, de őket 

nem táborszerűen, hanem egy-egy kulákcsaládnál helyezték el, amivel a „befogadó”családot is büntették. Kelet-

magyarországi falvakban jelöltek ki számukra lakóhelyet, rendőri felügyelet alatt álltak, azonban ők a határsáv-

ról való kitelepítettekkel szemben szabadabban mozoghattak, és bárhol munkát vállalhattak. Nem voltak rákény-

szerítve a mezőgazdaságban való munkavégzésre. Így a kitelepítéseknél a Budapestről való kitelepítés ugyanúgy 

nagyobb mozgásszabadságot adott a zárt táborba való kitelepítéshez képest, mint a kül-munkahelyek a börtö-

nökhöz képest. Ugyanakkor táborjellegükből adódóan a zárt táborok és a kül-munkahelyek közelebb álltak egy-

máshoz. 
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 Munkatáborként először a márianosztrai, szegedi és budapesti börtönöket jelölték ki, de kevés volt a rendel-

kezésre álló hely, ezért Sopronba vitték az elítélteket. Majd 1949-ben, mivel újabb büntetőintézetek létesítésére 

nem volt pénz, az elítéltek létszáma pedig az ÁVH hathatós közreműködésével többszörösen is meghaladta a 

hazai börtönök férőhelyeinek számát, ezért kül-munkahelyeket létesítettek. Az   elítéltek   munkáltatásának   

célja   az   ideológiai   háttér   szerint:  „A főként politikai okokból elítélteknek   módot   nyújtson   arra,   hogy   

munkájukkal   részben   jóvátehessék   az   ország romba döntésében való közreműködésüket, továbbá, hogy 

alkalmassá váljanak a demokratikusrendbe való beilleszkedésre.” Vagyis az elítéltek ideológiai átnevelése és az 

„általuk okozott károk” megtérítése.  A munkatáborok létrehozásának jogi feltételeit rendeletekkel teremtették 

meg. Az 1440/1945.ME. sz. kormányrendeletben jelent meg kiszabható főbüntetésként a halál, fegyház és börtön 

mellett a kényszermunka. A kényszermunka kiszabható volt határozatlan időre és életfogytig is, végrehajtási 

helyéül a munkatáborokat nevezték meg. 
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nagyon változatos életutat jelentett! A szerencsésebbek amerikai, vagy brit fogságban voltak. 

A kevésbé szerencsések franciában, a legszerencsétlenebbek szovjetben, esetleg románban… 

A hadifogság kérdéseit nemzetközi egyezmények szabályozzák, szabályozták. Ez utoljára a 

XX. században talán még az I. világháborúban érvényesült igazán valamennyire, aztán a szov-

jet-oroszországban már ott sem.  

A II. világháború előtt a Szovjetunió egy sereg nemzetközi egyezményt nem írt alá önhatal-

múan. Ilyen volt például a hadifoglyok kérdése, de a nemzetközi Vöröskereszt szervezethez 

való csatlakozás elmulasztása is… Ők a hadifoglyokat – a sajátjaikat is, akik fogságba estek – 

szinte bűnözőkként kezelték. A sajátjaikat, akik a háború alatt sikeresen megszöktek, vagy 

valamilyen módon megszabadultak a fogságból, nagyon gyakran szigorúan megbüntették, 

nem ritkán Szibériában találták magukat ezek az emberek is, ha egyáltalán életben hagyták 

őket.
584

 

A mieinket, a többi ország hadifoglyaival egyetemben, szigorúan őrizték és még szigorúbban 

dolgoztatták. Soraikban a bánásmód, a nélkülözés, a betegségek, a táborok minősíthetetlen 

helyzete miatt aratott a halál. Ennek ellenére sokan kibírták ezt és remélték, hogy hazatérhet-

nek. Aztán, akik hazatértek furcsa dolgokat tapasztaltak… 

A furcsa események már a II. világháború befejezésekor megindultak. A hazatérő ka-

tonákat, de az itthon maradottak is igazolási eljárásnak vetették alá, amelyek megítélése, ki-

menetele az ilyen-olyan igazoló bizottságok összetételétől, emberségétől, politikai beállított-

ságuktól is nagymértékben függött.
585
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 Sztálin értelmezése szerint a fogságba esett szovjet katona „gyáva, áruló”. A Vörös Hadsereg katonája köteles 

volt haláláig harcolni és nem adhatta meg magát. Ezért a szovjet katonai kimutatásokban nem nyitottak külön 

rubrikát a fogságba esettek számára, hanem eltűntként tartották őket nyilván. Szovjet hadifoglyok hivatalosan 

tehát nem is léteztek. Ugyanakkor a foglyokat árulónak tekintették, ezért a nép ellenségének bélyegzett család-

tagjaikat a Gulagra deportálták. A németek által körülzárt területekről kitört orosz katonákat potenciális áruló-

ként kezelték, ők a belügyi népbiztosság (NKVD) speciális szűrőtáboraiba kerültek. Sokukat a kimerítő kihallga-

tásokat követőként innen a Gulagra deportálták. 1941. augusztus 12-én a következőket rendelte el 270. számú 

parancsában: „Azok, akik harc közben rangjelzéseiket letépik és megadják magukat, aljas árulóknak tekintendők, 

családjuk pedig, mint a hazaáruló és esküszegő családja, letartóztatandó. Az ilyen dezertőröket a helyszínen 

végezzék ki… Azokat pedig, akik inkább a fogságot választják, minden eszközzel pusztítani kell, a fogságot 

választó vöröskatonák családját pedig meg kell fosztani az állami segélyektől és segítségtől.” A sztálini terror 

következménye volt az is, hogy ez volt az első háború, amikor oroszok tömegesen álltak át az ellenség oldalára. 

Mintegy 2 millió szovjet állampolgár szolgált önkéntes segítőként (lóápoló, szakács, munkás stb.) a német had-

sereg különböző egységei mellett. A fogságba esettek közül több tízezren beléptek Vlaszov tábornok antikom-

munista Orosz Felszabadító Hadseregébe. 1945-ben a felszabadulással nem ért véget a németek által kényszer-

munkára hurcolt civilek és hadifoglyok kálváriája sem. A szovjet hatóságok 1946 februárjáig 4,2 millió szovjet 

polgárt repatriáltak. Közülük 360 ezer főt árulóként a Gulagra küldtek, 10-20 éves büntetést róva ki rájuk. To-

vábbi 600 ezer főt újjáépítési zászlóaljakba vezényeltek kényszermunkára, általában két évre. A Vlaszov-

hadsereg több ezer tagját kivégezték, 150 ezer főt pedig Szibériába vagy Kazahsztánba deportáltak. 
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 A szövetséges hatalmak által háborús bűnösnek tekintett személyek felelősségre vonásának a szándéka vé-

gigvonul a II. világháború történetén. A Magyar Nemzeti Függetlenségi Front programja kilátásba helyezte a 

háborús bűnösök letartóztatását, bíróság elé állításukat és vagyonuk elkobzását, valamint a németbarát szerveze-

tek feloszlatását és a közintézmények megtisztítását. Ezekről a kérdésekről már folytak a viták, amikor a fegy-

verszüneti egyezményt aláírták. E dokumentum 14. cikkelye értelmében Magyarország kötelezte magát arra, 

hogy együttműködik a háborús bűnökkel vádolt személyek letartóztatásában, kiszolgáltatásukban és elítélésük-

ben. Az Ideiglenes Nemzeti Kormány (INK) evégből fogadta el 1945. január 25-én a 81/1945. ME sz. rendeletet 

a népbíróságok létrehozásáról, melynek egyik pontja szerint az ítéletek végrehajtása esetleges kiadatási kérel-

mekre való tekintettel felfüggeszthető. A rendeletet követően, február 7-én az igazságügy-miniszter egy körle-

vélben kérte a háborús bűnösök és a fasiszta vagy Hitler-barát szervezetek, egyesületek és intézmények listáinak 



Rónaföldi Zoltán  A „borsodi kooperáció” és Kazincbarcika építése 298 

A budapestiek közvetlenül a Népbíróságok Országos Tanácsának (NOT) elnökétől függtek. 

A  népbíróságok  tárgyában  kiadott  különböző  rendeletek  törvényerőre  emeléséről  az 

1945.  szeptember  16-án kihirdetett 1945. évi VII. tc. intézkedett. Kezdetben a népbírósági 

tanácsok a koalíciós pártok által delegált öt tagból álltak, akikhez később csatlakozott a szak-

szervezetek egy képviselője. A tanács elnöke és ennek helyettese hivatásos bírák voltak, aki-

ket az igazságügy miniszter nevezett ki. 1945. július 1-től kezdve a népbíróságok egyben fel-

lebbviteli hatóságként szerepeltek az igazoló bizottságokhoz tartozó ügyekben. A kiszabható 

büntetések skálája igen széles volt: 6-tól 24 hónapig terjedő internálás, állásvesztés, politikai 

jogok gyakorlásának felfüggesztése, különböző börtönbüntetések és halálbüntetés. Sőt, egyes 

körökben a felelősségre vonás kérdését szemérmességgel kezelték, vagy afféle polgári átneve-

lésként fogták fel. Ebből az ötletből kormányrendelet-tervezet lett Vörös János honvédelmi 

miniszter jóvoltából, aki a kényszermunkára kényszerített zsidók mintájára munkásszázadokat 

akart szervezni mindazokból, akik nem kerülnek bűnvádi eljárás alá. A miniszterek el is fo-

gadták a tervezetet, ám a SZEB visszautasította a kihirdetését. Vörös kezdeményezése érintke-

zett az internálások problémájával is, ami állandó feszültséget okozott a belügy- és igazság-

ügy-miniszter között. Sokáig vitatott kérdés maradt az igazoló bizottságok és a népbíróságok 

internálási jogkörének kérdése is. A „népi legalitás” óta gyakorolt internálások az újjászerve-

zés után a rendőrség politikai osztályához tartoztak, s a 760/1939. BM sz. rendelet alapján 

jártak el. A rendőrség volt a felelős a nyomozásokért és a különböző kompromittált elemek 

(csendőrök,
586

 nyilasok,
587

 SS
588

-ek, volksbundisták
589

 stb.) letartóztatásáért, akiket át kellett 

                                                                                                                                                                                     

összeállítását. A népbíróságok vagy polgári törvényszékek az igazságügy minisztertől függő és közvetlenül az 

illetékes fellebbviteli bíróság elnökének alárendelt rendkívüli igazságügyi szervek voltak. A budapestiek közvet-

lenül a Népbíróságok Országos Tanácsának (NOT) elnökétől függtek. A  népbíróságok  tárgyában  kiadott  kü-

lönböző  rendeletek  törvényerőre  emeléséről  az 1945.  szeptember  16-án kihirdetett 1945. évi VII. tc. intézke-

dett. Kezdetben a népbírósági tanácsok a koalíciós pártok által delegált öt tagból álltak, akikhez később csatlako-

zott a szakszervezetek egy képviselője. A tanács elnöke és ennek helyettese hivatásos bírák voltak, akiket az 

igazságügy miniszter nevezett ki. 1945. július 1-től kezdve a népbíróságok egyben fellebbviteli hatóságként 

szerepeltek az igazoló bizottságokhoz tartozó ügyekben. A kiszabható büntetések skálája igen széles volt: 6-tól 

24 hónapig terjedő internálás, állásvesztés, politikai jogok gyakorlásának felfüggesztése, különböző börtönbünte-

tések és halálbüntetés. Sőt, egyes körökben a felelősségre vonás kérdését szemérmességgel kezelték, vagy afféle 

polgári átnevelésként fogták fel.  
586

 A Magyar Királyi Csendőrségről a könyv végén adunk egy rövid összefoglalást.  
587

 A Nyilaskeresztes Párt (NYKP) egy parancsuralmi hungarista párt volt, Szálasi Ferenc harmadik pártja, mely 

ezen a néven 1939. március 15. és 1944. augusztus 24-e, majd a nyilas hatalomátvételt követően 1944. október 

16-a és 1945. május 1-je között működött. A szovjetek által megszállt területen a hivatalos (de jure) betiltására 

1945. február 26-án került sor. A Nyilaskeresztes Párt – Hungarista Mozgalom nevű pártot 1944. augusztus 24-

én a Sztójay-kormány is betiltotta. Ezután „Hungarista Mozgalom” néven két hónapig illegálisan működtek, 

mígnem 1944. október 15-én este, nem sokkal Horthy Miklós lemondatása, majd letartóztatása után újjáalakult 

és puccsal magához ragadta a hatalmat. A nyilas karhatalmisták még aznap este a Dunába lőttek munkaszolgála-

tos zsidókat a budapesti Lánchídnál és Margit hídnál. A 170 napnyi nyilas uralom során a Horthy által július 7-

én leállíttatott deportálások újraindultak Adolf Eichmann vezetésével, és a nyilas kormány hozzájárulásával és 

támogatásával zsidók és romák tízezreit hurcolták kényszermunkára illetve haláltáborokba. A Budapesten ma-

radt zsidók túlnyomó részének vagyonát és lakásait a nyilas kormány elkobozta, az embereket gettóba zsúfolta. 

A fegyveres nyilasok zsidók ezreit gyilkolták meg a budapesti gettóban, illetve a város egyéb pontjain. A nyilas 

kormány alapvető stratégiája volt a szovjet csapatokkal szembeni feltétlen ellenállás. Ennek nyomán az ország 

egész területe hadszíntérré vált, és hetekig tartó ostrom alá került Budapest is, továbbá megsemmisültek a fővá-

ros Duna-hídjai. A háborút követően az új, kommunista vezetésű Magyarország karhatalmának, az ÁVH-nak a 

működésében sok egykori nyilas is (gúnynevükön „kisnyilasok”) részt vett, akik egy része önkéntesen, míg más 

része valamilyen külső „ösztönzés” hatására oda csatlakozott! 
588

 A Schutzstaffel (magyarul Védőosztag, röviden SS), a Nemzetiszocialista Német Munkáspárt katonai és vé-

delmi szervezete volt Németországban. A waffen SS alakulatai a fronton harcoltak kimagasló eredményekkel. 

Egyéb alakulatai a német belső rend és különböző megtorlások szervezeteiben voltak (lágerek, deportálások…). 
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adnia a népbíróságoknak. A letartóztatottak számára a (6-tól 24 hónapig terjedő) internálás 

volt az egyik kiszabható büntetés. Gerő Ernő azonban azt a javaslatot tette a Budapesti Nem-

zeti Bizottságnak
590

 (BNB), hogy  

 

„oly esetben, ahol nincs elég ok a népbíróság elé utalásra, de az illető fasiszta, nyilas, 

munkatáborba utalható legyen”.  

 

Másrészt a BNB támogatta egy Politikai Nyilvántartó Iroda
591

 felállítását a politikai rendőrsé-

gen belül, és utasította a főispánokat: intézkedjenek, hogy minden igazoló bizottság adja át 

ennek a hivatalnak, azoknak a személyeknek az ügyeit, akiknek tevékenysége nem képezi 

bűnügyi eljárás tárgyát a bíróságok előtt. 

Valentiny Ágoston
592

 igazságügy miniszter 1945. első felében sikertelenül próbálkozott azzal, 

hogy az internálások ügyét a rendőrségtől elvegye, és megtartsa a népi fórumok hatáskörében. 

                                                                                                                                                                                     

A nem németek közül először, még 1941-ben a náci elmélet szerint a „germán fajhoz” tartozó skandinávok kap-

tak lehetőséget a csatlakozásra, majd a kelet-közép-európai államokban élő „népi németek” következtek. A há-

borús kudarcok nyomán később fokozatosan arra kényszerültek, hogy a szerintük „alsóbbrendű fajok" tagjai is 

bekerülhettek a fegyveres SS alakulataiba: muszlim bosnyákok, majd kozákok, majd ukránok, sőt a megvetett 

oroszok is.  A háború vége felé aztán besorozottakból, csellengőkből, egykori hadifoglyokból és szétvert alakula-

tok maradványaiból is szerveztek hadosztályokat. A magyar németajkú lakosságból, majd már önkéntes alapon 

is hazai SS alakulatokat toboroztak: Mária Terézia, Hunyadi, Hungária). Az 1945 novemberétől 1946 októberéig 

tartott nürnbergi perben a Waffen-SS-t – csakúgy, mint az egész SS-t, magát a Nemzetiszocialista Német Mun-

káspártot és más korabeli német szervezeteket – bűnszervezetnek minősítette a nemzetközi bíróság, mivel egy-

ségei és tagjai aktívan részt vettek háborús bűncselekményekben, hadifoglyok és a polgári lakosság elleni ke-

gyetlenkedésekben, emberiesség elleni bűntettekben, népirtásban valamint a holokauszt és a porajmos végrehaj-

tásában. A Waffen-SS tagjaitól megtagadták a veteránoknak járó juttatásokat, kivéve a sorozott állomány tagjait. 

Körülbelül az állomány kétharmada önkéntes, egyharmada sorozott volt. 
589

 A Volksbund (teljes nevén Volksbund der Deutschen in Ungarn, vagyis Magyarországi Németek Népi Szö-

vetsége) a magyarországi német kisebbség szervezete volt, amely 1938-ban, Imrédy Béla miniszterelnöksége 

alatt alakult a korábbi Német Népművelési Egyesület (Volksbildungsverein) utódaként. Vezetője Basch Ferenc 

volt, de fontos szerepet játszott a megalakulásában, Huss Richárd, a debreceni Tisza István Tudományegyetem 

német professzora is. A Volksbund a Harmadik Birodalom érdekeinek képviselője volt Magyarországon, és 

jelentős szerepet játszott a Waffen-SS magyarországi toborzásaiban is. 
590

 Az Ideiglenes Nemzeti Kormány 1945. január 4-i rendeltével a nemzeti bizottságokra bízta az önkormányzat-

ok és a közigazgatás újjászervezését. Ennek eredményeként az új törvényhatósági bizottságokban és képviselő-

testületekben minden demokratikus párt és a szakszervezet is képviselethez jutott. A nemzeti bizottságok, mint 

az MNFF (A Magyar Nemzeti Függetlenségi Front egy 1944. december 2-án, Szegeden alakult pártszövetség 

volt. A Magyar Front utódja. A pártszövetséget azért hozták létre, hogy a második világháborút követően levált-

sák az országot addig uraló politikai erőket) helyi szervei alakultak meg, hatáskörük kezdetben átfogta az egész 

államigazgatást: a nemzeti bizottságok nem alakultak át helyi törvényhatósággá, hanem társadalmi szervekként 

igyekeztek ellenőrizni a közigazgatást. A Budapesti Nemzeti Bizottság 1945. január 21-én alakult Tildy Zoltán 

elnökletével. A nemzeti bizottságok a későbbiekben sem váltak az új államszervezet részévé. 
591

 A politikai nyomozó szervek létrejöttével egyidőben megkezdődött az ellenségnek számító személyek nyil-

vántartásba vétele is. Először 1945. március 1-jén a Budapesti Politikai Osztályon állították fel a Politikai Nyil-

vántartó Irodát, amelynek ideiglenesen országos jellege volt. A politikai rendészeti szervek teljes kiépülése után 

sem hoztak létre azonban egységes nyilvántartást. A kartonokat az egyes nyomozó szervek osztályain vezették, 

így nem volt egy áttekinthető nyilvántartás az új hatalom számára ellenséges, politikai szempontból megbízhatat-

lan személyekről. 
592

 Valentiny Ágoston (Kalocsa, 1888. október 6. – Budapest, 1958. augusztus 21.) magyar ügyvéd, szociálde-

mokrata politikus, igazságügy-miniszter. A kommunisták támadásai következtében az 1945-ös választásokat 

követően lemondásra kényszerült. Ezt követően Budapesten ügyvédi irodát nyitott. 1950-ben koholt vádak alap-

ján letartóztatták és elítélték. 1955-ben egyéni kegyelem folytán szabadlábra helyezték. Halála után, 1962-ben 

rehabilitálták a Legfelsőbb Bíróság Katonai Kollégiumának ítéletével. 
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Sőt, a népbíróságok működését szabályozó új rendelet már nem is tartalmazta az internálást, 

mint lehetséges bírósági ítéletet, mivel ez a jog teljesen a rendőrség kezébe került. A kérdés 

rendezése és a gyakorlat egységesítése céljából a belügyminiszter egy 1945. június 21-i bi-

zalmas rendelettel szabályozta az internálásokat. 

A rendkívüli idők rendkívüli bizalmas rendelettel szabályozta az internálásokat. A rendkívüli 

idők rendkívüli intézkedéseket tesznek szükségessé, írta Erdei Ferenc
593

 belügyminiszter az 

állam érdekeire hivatkozva a rendőrkapitányoknak és parancsnokoknak. Idézte és pontosította 

azokat az érveket, amelyek márciusban a BNB előtt elhangzottak: mindazokkal szemben, akik 

nem követték el ugyan a népbírósági rendeletekben megjelölt bűnöket és kihágásokat, de akik 

„fasiszta magatartásúak”, és gátolják az ország demokratikus szellemben történő újjáépítését, 

preventív intézkedéseket (internálás, rendőri felügyelet) kell foganatosítani. A szöveg három 

fejezetben részletesen, huszonhét kategóriába tagolva felsorolta, hogy kikkel szemben alkal-

mazhatók ezek az intézkedések. Ide tartoztak huszonöt feloszlatott szervezet valamelyikének 

volt tagjai; továbbá azok, akik a szélsőjobboldali ideológia terjesztésében a legaktívabb társa-

dalmi rétegekhez tartoztak (abból kifolyólag, hogy széles rétegekkel állandó kapcsolatban 

voltak, például újságírók, színészek, ügyvédek, orvosok, mérnökök, fodrászok, fogadósok, 

dohányárusok stb.); fasiszta meggyőződésükről ismert személyek, akik csalárd módon belép-

tek egy demokratikus pártba; valamint a nem zsidó német állampolgárok stb. 

A „bizalmas rendelet” hangsúlyozta, hogy minden ügyet egyénenként kell elbírálni, de szán-

dékosan elnéző volt a munkásokkal, szegényparasztokkal, kubikosokkal szemben, kivéve, ha 

kommunista vagy szociáldemokrata párttagságukat követően egy szélsőjobboldali mozga-

lomhoz csatlakoztak. Azokat tekintette volt náci vagy szélsőjobboldali párttagoknak, akik 

legalább két hónapig fizettek tagdíjat. Rendeletében Erdei nem tagadta, hogy a kivételes bá-

násmódot a kétkezi munkásokkal szemben nemcsak politikai megfontolások, hanem az újjá-

építés érdekei is indokolják. A rendelet felhívta a figyelmet az emberséges bánásmódra, és 

aláhúzta, hogy az államrendőrség célkitűzése továbbra is a háborús bűnösök felkutatása ma-

rad. 

Akár ideológiai tényezőkről, akár háborús bűnökről volt szó, a hatóságok jórészt a tanúk val-

lomásaira számítottak, annál is inkább, mert a dokumentumok, többek közt azok, amelyek 

bizonyíthatták volna a párttagságot, eltűntek vagy megsemmisültek. 

Budapesten plakátok hívták fel a lakosságot, hogy tegyenek feljelentést az erre a célra létre-

hozott bizottságnál a „náci és nyilas bűnökről”. A tömbmegbízottak adatgyűjtő íveket kaptak, 

amelyeken mindenki köteles volt bejelenteni az 1939. szeptember 1-je óta tudomására jutott 

tényeket. Aki hamis adatokkal szolgált, vagy tudatosan elhallgatott egy információt, azt köz-

okirat-hamisítás miatt internálással fenyegették.  

                                                           
593

 Erdei Ferenc (Makó, 1910. december 24. – Budapest, 1971. május 11.) szociológus, a népi írók csoportjának 

a tagja, a Márciusi Front egyik élharcosa, politikus, 1945 után elvben a Nemzeti Parasztpárt képviselője, gyakor-

latban teljes mértékben együttműködött a kommunistákkal, szerepet vállalt az ötvenes évek rákosista törvényte-

lenségeiben. A padlássöprések időszakában, 1949 és 1953 között földművelésügyi miniszter, de volt belügymi-

niszter és igazságügyi miniszter is. 1956-ban a forradalom alatt – Nagy Imréhez fűződő személyes kapcsolatának 

köszönhetően – kompromittáló politikai múltja ellenére is miniszterelnök-helyettes, a felháborodás hatására 

küszöbön levő leváltását a forradalom leverése akadályozta meg.1956 után újra a szövetkezetesítés egyik élhar-

cosa. Jelentős irodalmi munkássága van. 1948-tól az MTA levelező tagja, 1956-tól rendes tagja. 
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Az igazoló bizottságokat az INK (Ideiglenes Nemzeti Kormány) 1945. január 4-i rendelete 

hozta létre abból a célból, hogy felülvizsgálják a közalkalmazottak és tisztviselők tevékenysé-

gét az 1939. szeptember 1-je óta eltelt időszakban. A vizsgálódás kiterjedt a közigazgatás kü-

lönböző szintjeire, a bíróságokra, a közoktatásban dolgozókra, a hadseregre, az állami vállala-

tokra és intézményekre. 

A bizottságok megszervezése az egyes településeken és megyei hivatalokban a főispánok fe-

ladata lett. Minden bizottságnak hét tagja volt: az öt politikai párt egy-egy delegáltja, akik 

maguk közül elnököt választottak, és kooptáltak egy jogilag képzett személyt. A hetedik tagot 

az igazolás alatt álló hivatal vagy vállalat dolgozói közül választották. Az alkalmazottaknak 

nyilatkozniuk kellett, hogy politikai magatartásukkal „nem sértették a magyar nép érdekeit”. 

El kellett mondaniuk, miként hajtották végre a hivatalos utasításokat, miért hagyták el hivata-

lukat (ha elhagyták) a Vörös Hadsereg érkezésekor, mit csináltak távollétük alatt, és milyen 

körülmények közt tértek vissza. 

Amennyiben a személyes nyilatkozatok képezték az alapvető dokumentumot, ennek valódisá-

gát a bizottság elnökének lehetőleg ellenőriznie kellett. Legalább nyolc nappal az ülés előtt 

közzé kellett tennie a munkahelyen a beidézett alkalmazottak névsorát, felhívást intézve a 

lakossághoz vallomástételre; ezt meg lehetett tenni szóban (a tárgyalás alatt is) vagy írásban 

(aláírva és a lakcím megjelölésével). A bizottság egyik tagja külön azzal volt megbízva, hogy 

összegyűjtse a bizonyítékokat, beidézze a tanúkat, és az ügyet előadja. 

Az igazoló bizottság háromféle határozatot hozhatott: az eljárás alá vont személyt igazolta, 

vagy háborús bűncselekmény gyanúja esetén népbíróság elé utalhatta, illetve különböző 

szankciókat foganatosíthatott ellene (megfeddés, áthelyezés, 1–5 évre szóló kizárás vezető 

állásból vagy előléptetésből). 

Mindezek igazi kiteljesedését az őrületet, a kommunista párt hatalomra jutása után érte 

el, amikor az üldöztetések, a büntetések tízezrével következtek be akár alappal, akár alaptala-

nul. A korábbi politikai ellenfelektől kezdve a középosztály jelentős részéig, a gazdagabb 

parasztig, mindenki egyszerre gyanús elem lett, de a hatalom a saját berkeiből is bőségesen 

szedte az áldozatokat. Mindezt „Sztálin legjobb magyar tanítványai”, a Moszkvából előkerült 

politikai emigránsok „lelkes”, kis és „zárt” csapata mozgatta. Természetesen kellett ehhez a 

megfelelő kiszolgáló apparátus is, no de ilyet mindig, minden politikai rendszer talál, bárhol a 

világon, bármely időben. 

Az ország újjáépítése a pusztító háború után teljesen egyértelmű és normális dolog 

volt. A károk, amelyek részben a rombolásokból, részben pedig az elhurcolt javak miatt kö-

vetkeztek be, majd ezekhez a hihetetlen jóvátételi terhek is hozzácsapódtak, így együtt ezek 

rettenetesek voltak. Nagyszámban elestek az emberek a harctereken, nyomorékok lettek, illet-

ve jó sokan hadifogságba estek. Ezekhez járultak a külföldön emigrációban maradók, de nem 

kevesen a Szovjetunióba „malenkij robot”-ra hurcolt tízezrek is. Nem jártak sokkal jobban a 

szovjet fogságba esett katonák sem, mert őket potenciálisan háborús bűnösként kezelték a 

szovjetek és nagyon sok éven át ott kinn dolgozniuk kellett, ha egyáltalán megérhették a sza-

badulásukat. Nemritkán rájuk, mondvacsinált ötletektől vezérelve nagyon súlyos, akár élet-

fogytig tartó, szibériai munkatáborra ítélést mondtak ki! 
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Az ország újjáépítésébe aztán már gigantikus tervek is belecsúsztak, hiszen a „vas és acél 

országa leszünk”, ettől azonban talán még súlyosabb dolog volt, hogy szintén szovjetnyomás-

ra közel egy évtizeden keresztül készültünk, a Sztálin által vizionált, III. világháborúra, 

pénzt, ember, fáradtságot, áldozatokat nem kímélve, a keservesen megtermelt nemzeti jövede-

lem 25… 30 %-át
594

 erre költve. Ezek az eltúlzott elképzelések aztán egyértelműen megköve-

telték, hogy a „rabszolga” munka ismét létjogosult legyen. Erre szolgáltak az internáló, köz-

munka és egyéb büntető táborok, intézmények. 

A későbbi táborokban az egyik fő munkaerőforrást tehát a hadifoglyok biztosították. A másik 

összetevő az országon belül ilyen-olyan indokkal lefogott emberek csoportja volt. Nem is 

beszélve az úgynevezett „kitelepített” embercsoportokról, akik vagyonát, életlehetőségét, 

egzisztenciáját egyik napról a másikra, mindenféle bírósági tárgyalástól függetlenül elvették. 

A kitelepítetteket az ország számos pontjára, tanyákra, falvakba szállították – főleg mezőgaz-

dasági területre – ahol szörnyű lakáskörülmények között (nem ritkán istállók, aklok, tömeg-

szállás…), éhbérét, mezőgazdasági munkára kényszerítették ezeket az embereket. Természe-

tesen teljes jogfosztottságban, kiszolgáltatottságban…   

 

„…Korlátlanná válik a proletárdiktatúra jogi hatalma, a titkos utasítások alapján mű-

ködő osztálybíráskodás, az eljárásjog likvidálása, helyén a végrehajtó szervek önkénye, az 

irgalom nélküli megtorlás, bosszú és félelemkeltés. Dr. Tímár István
595

 államvédelmi ezredes 

(Péter Gábor egyik helyettese), igazságügyi főtisztviselő 1950 november 20-án előterjesztést 

készít a párt politikai bizottságának, amely elfogadja a következő megállapítást: „...a prole-

tárdiktatúrában előtérbe nyomulnak a büntetés – végrehajtásnak olyan funkciói, amelyek tel-

jesítésére az Igazságügyi Minisztérium már nem alkalmas." És az ÁVH maga alá gyűri a bör-

tönök, a gyűjtő-, szűrő-, internáló-, kitelepítő- és munkatáborok felügyeletét; hazahozzák a 

Szovjetunióból Garasin Rudolfot, a kipróbált internacionalista szakembert, a polgárháború 

idején Cseka
596

– parancsnokot, 1945-től NKGB
597

– őrnagyot, hogy vezesse az Államvédelmi 

Hatóság VI. Jogi, Börtönügyi és Vizsgálati Főosztályát. 
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 Manapság a NATO által elvárt GDP arányos védelmi kiadás 2 %. Látszik, hogy az akkori országunk ennek 

10… 15-szörösét költötte erre!  
595

 Dr. Timár István (1913-1991) Budapesten született. Elvégezte a Királyi Magyar Pázmány Péter Tudomány-

egyetem jogi karát. A második világháborúban munkaszolgálatra hívták be; 1944 őszén sikerült megszöknie. 

Erdei Ferenc, a Debrecenben székelő Ideiglenes Nemzeti Kormány belügyminisztere kinevezte rendőrfogalma-

zónak. 1945 januárjában a Tömpe András vezette politikai nyomozócsoporttal érkezett a fővárosba, 1948 de-

cemberéig a politikai rendőrségen teljesített szolgálatot, 1947 decemberétől Péter Gábor helyettese volt. A BM 

ÁVH-tól ezredesi ranggal távozott. A politikai rendőrség egyik főtisztjeként és a vizsgálati főosztály vezetője-

ként, ő hallgatta ki Szálasi Ferencet és a főbb háborús bűnösöket, majd a későbbiekben vezető szerepet játszott a 

Magyar Közösség- és a MAORT-ügy vizsgálatának lefolytatásában. 1948-as távozását követően az Igazságügyi 

Minisztérium büntetőjogi és ügyészi főosztályának vezetője volt. 1953. januárban letartóztatták, és a Péter Gábor 

és 17 társa elleni perben – népellenes, hivatali titoksértéssel folytatólagosan elkövetett vesztegetés bűntette miatt 

– 1953. december 24-én 12 évi, majd 1954. január 15-én jogerősen 11 évi börtönre ítélték. 1956. október köze-

pén szabadult; legfőbb ügyészi óvás után, 1957. február 4-én a Legfelsőbb Bíróság Katonai Tanácsa rehabilitálta. 

Ezt követően visszatért az Igazságügyi Minisztériumba, a törvény-előkészítő osztály vezetője lett, majd 1962. 

január 16-án kinevezték a Legfelsőbb Bíróság első elnökhelyettesévé. Az MSZMP KB 1962. augusztusi, a mun-

kásmozgalomban részt vettek elleni törvénysértő perek lezárásáról hozott határozatát követően, szeptember 30-

án felmentették tisztségéből. A Szerzői Jogvédő Hivatal főigazgatói székébe került, innen vonult nyugdíjba. 

Budapesten érte a halál. 
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 Cseka →  Feliksz Edmundovics Dzerzsinszkij 1917. november 21-én azt javasolta, hozzanak létre egy külön-

leges egységet az ellenforradalmárok elleni harcra. A Petrográdi Szovjet Katonai Forradalmi Bizottságát, amely-
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Ő azt vallja, hogy a rabokat nem etetni, hanem dolgoztatni kell, bevezeti a kényszer-

munkát, azaz az elítéltek tervszerű népgazdasági foglalkoztatását a KÖMI (Közérdekű Mun-

kák Igazgatósága) irányításával. Kiteljesedik az állambiztonsági börtönök, büntetés-

végrehajtási intézetek és táborok zárt hálózata: budapesti gyűjtőfogház, Mosonyi utcai to-

lonc-osztály, Kistarcsa, Recsk, Hortobágy, Tiszalök, Kazincbarcika, Bernátkút, Márianosztra, 

Dunabogdány, Megyer, Oroszlány, Inota, stb.  

Az Államvédelmi Hatóság Kollégiumának határozatai minden eszközt szentesítenek az 

osztályellenség felkutatására, testi és lelki megtörésére; a Hatóság vezetői példás fegyelmi 

büntetésekkel ösztönzik az állományt az éberség fokozására, a besúgó hálózat kiterjesztésére, 

a politikai munkaverseny (!) vállalások túlteljesítésére... 

1953. június elsején Garasin Rudolf, az ÁVH illetékes főosztályvezetője jelenti Házi 

Árpádnak, a Minisztertanács elnökhelyettesének, hogy a különböző büntetés-végrehajtási in-

tézetekben 40.734 elítélt, internált, letartóztatott tölti büntetését, közülük a dolgozó rabmun-

kások száma: 28.032. Házi Árpád a jelentést 

június 12-én megküldi Rákosi Mátyásnak, 

aki aznap utazik Moszkvába.
598

 

 

 

Felvonulás, 1950-es évek eleje  

 

Gondoljunk csak bele: 1914-ben, 

amikor Magyarország összlakossága 21 585 

829 volt, mindössze 12 911 elítélt volt a bör-

tönökben. S ekkor még nem szóltunk arról, 

hogy 1953-ban az állambiztonsági szervek csaknem 1.2 millió (!) embert figyeltek meg.1950 

márciusától 1953 júniusáig az ÁVH több mint egymillió büntetőeljárást kezdeményezett az 

ügyészségeknél, azok a bíróságokhoz 650 ezer vádiratot nyújtottak be, melynek nyomán 390 

ezer elmarasztaló ítélet született. 1951-től 1953 júniusáig kihágási ügyekben a rendőrség 850 

ezer büntető határozatot hozott. 

Öt év alatt (1948-1953) csaknem 400 ezer parasztot ítéltek el kizárólag „közellátási 

bűntett" címén (kulákok). Kitelepítettek 13 ezer „osztályidegen" embert. Sokan bírósági ítélet 

nélkül tűntek el, egyesek a Szovjetunióba hurcolva megsemmisítő táborokba kerültek. Akik 

                                                                                                                                                                                     

nek feladatai közé tartozott a lakosság ellenőrzése Lenin december 5-én feloszlatta és helyére egy új szervezet 

megalakítására adott utasítást Dzerzsinszkij elnökségével. Ez lett az Összoroszországi Rendkívüli Bizottság az 

Ellenforradalom és Szabotázs elleni Harcra, röviden VCSK, de inkább a Cseka elnevezés terjedt el. Tagjai a 

csekisták legendás hírnevét építettek maguk köré - állította a sztálinista propaganda, de a lakosság inkább hír-

hedtnek tartotta őket, kegyetlenségük miatt. Érdekesség, hogy nemcsak az egység vezetője, hanem helyettese, 

Józef Unszlicht is lengyel származású volt. Tagságában is jelentős arányban képviseltették magukat kisebbségek 

a grúzoktól a zsidóságig. 
597

 Az OGPU az 1917-ben alapított VCSK [„Cseka”, Összoroszországi Rendkívüli Bizottság a Szabotázs és 

Ellenforradalom Megakadályozására, vagyis belbiztonsági szervezet] utódszervezete volt, 1922-től. Ebből 

1941.febr.1-én, NKGB (Narodnij Komisszariat Goszudarsztvennoj Bezopasznosztyi, Állambiztonsági Népbiz-

tosság) néven kivált egy szervezet. Aztán majd ez is többször átalakul. 
598

  A könyv végén két interjú Földvári Rudolffal, aki akkor budapesti első titkár, majd miután kegyvesztett lett, 

Borsodba „száműzik”. Ennek az utazó delegációnak ő is tagja! Nagyon érdekes dolgokról számol be. 



Rónaföldi Zoltán  A „borsodi kooperáció” és Kazincbarcika építése 304 

ellen nem tudnak vádat emelni, azokat őrizetbe veszik és internálják. Ne feledjük: az 1953. 

augusztus 20-i amnesztiával nem ért véget az állambiztonsági táborok története…
599

 

 

Az Államvédelmi Hatóság, a  

„munkásosztály ökle" a rákosista  

diktatúra legfontosabb elnyomószerve volt
600

 

 

A korábbiakban néhány gondolatot ezekkel 

kapcsolatban már fel kellett villantanunk (a 

„borsodi kooperáció” bányászati része), az 

azonban ott csak utalás szintű volt.  

1948 közepétől az Igazságügyi Mi-

nisztérium, Büntetőjogi Főosztálya keretében működött az „igazságügyi vállalatok”
601

 fő 

felügyeletét ellátó Igazságügyi Gazdasági Igazgatóság (IGI), és a Büntetés végrehajtási Osz-

tály. Utóbbi kapta azt feladatául, hogy a 6 országos büntető intézetben, a 23 megyei bírósági 

és a 76 járásbírósági fogházban 1951.március 15-ig vegye számba a munkaképes letartóztatot-

takat. 

Az 1949. évi 17. számú törvény alapján létrejött Állami Ellenőrzési Központ (ÁEK) 1949. 

március 17. és 1950. szeptember 30. között vizsgálatokat tartott, ame1yeknek a következmé-

nyei meghatározták a büntetés végrehajtás jövőjét is. Elrendelték az ÁEK átszervezését és 

1951.december 1-jével felállították a Közérdekű Munkák Igazgatóságát a KÖMI-t. A Népgaz-

dasági Tanács 407/21/1951.sz. határozata rendelkezett a KÖMI létrehozásáról, amelyet a le-

tartóztatottakat foglalkoztató vállalatok szakmai és elvi irányítására és a főfelügyeleti jogkör 

ellátására 1951.december 1-jével, az „igazságügyi vállalatok” irányítását ellátó, addig iga-

zságügyi osztályból és a Földmunkálatokat Végző Egyesülés központjából hívták életre. A 

KÖMI létesítése valójában a rabmunka egységes szervezetének, kiszélesítésének és úgyneve-

zett tervgazdasági rendszerbe szervezésének célját szolgálta. A KÖMI feladatát az alapító 

határozatban megszabták. A KÖMI felállítása Vas Zoltán győzelmét jelentette az ÁEK, illetve 

Gerő Ernő irányította Népgazdasági Tanács felett. 1950 januárjában az átalakult és önállóvá 

vált az Államvédelmi Hatóság (ÁVH), amely az ország életét, munkáját, minden rezdülését 

figyelte és megtorolt minden általa megtorlandónak ítélt dolgot.  

Néhány gondolat az Államvédelmi Hatóságról, röviden, táblázatos formában! 

Az ÁVH szervezeti egységei  

(1949–1950) 

Ügyosztály Feladat 

„A” 

 szervezés 

 határ-, folyam- és légi-rendészet 

 Főorvosi Hivatal működtetése 

„B”  belföldi ügyek 
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 Ilkei Csaba: Történelmünk és az állambiztonság 

http://mek.oszk.hu/14900/14978/ 
600

 http://www.origo.hu/tudomany/20180406-a-kadar-rendszer-az-avh-tobb-hirhedt-figurajat-is-szalonkepesse-

varazsolta.html 
601

 Micsoda megfogalmazás, félelmetes, de tulajdonképpen akkor ez így is működött! A könyvben jó néhány 

helyen szerepel, hogy mennyi „bűnesetben” folyt eljárás, ezt tényleg csak „iparszerű”, „sorozatgyártott” ítéletek-

kel, eljárásokkal lehetett megoldani. 

http://mek.oszk.hu/14900/14978/
http://www.origo.hu/tudomany/20180406-a-kadar-rendszer-az-avh-tobb-hirhedt-figurajat-is-szalonkepesse-varazsolta.html
http://www.origo.hu/tudomany/20180406-a-kadar-rendszer-az-avh-tobb-hirhedt-figurajat-is-szalonkepesse-varazsolta.html
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 külföldi elhárítás 

 határon túli hírszerzés 

 megfigyelés, operatív akciók 

 KEOKH 

 Központi Operatív Nyilvántartó működtetése 

„C” 

 nyílt nyomozati feladatok 

 államrendészet 

 nyilvántartás 

 útlevél alosztály 

„D” 

 üzemi ügyek 

 tömeghálózati feladatok 

 technikai részleg 

 információs részleg 

 vidéki ügyek 

„E” 
 biztonsági ügyek 

 őrségi és karhatalmi ügyek 

„F” 
 Ellátó Hivatal működtetése 

 gazdasági és műszaki ügyek, épületkezelés 

 

Az ÁVH szervezeti egységei  

(1950–1953) 

Főosztály Feladat 

I. Főosztály (hálózati) 

 a belső reakció elhárítása 

 kémelhárítás 

 szabotázs elhárítás 

 hírszerzés (1951-től önálló Főosztály lett) 

 útlevél-ügyintézés 

 külföldiek ellenőrzése 

II. Főosztály (katonai elhárítás) 

 katonai kémelhárítás 

 a Néphadsereg, Határőrség,  

Belső Karhatalom,  

Rendőrség személyi állományának  

védelme 

 ellenséges agitáció és propaganda elleni  

tevékenység 

 a Néphadseregből politikai okok miatt 

elbocsátott tisztek operatív ellenőrzése 

 a hazaárulók és a katonaszökevények  

elleni fellépés 

III. Főosztály (operatív technika) 

 figyelés és környezettanulmány  

készítése 

 levélellenőrzés 

 telefon- és rádiólehallgatás 

 rádiófelderítés 

 operatív technikai és nyilvántartási  

feladatok 

IV. Főosztály (határőrség, belső 

 karhatalom) 
 határőrizeti és karhatalmi feladatok 

V. Főosztály (személyzeti) 
 személyzeti feladatok 

 tanintézetek irányítása 

VI. Főosztály (jogi, börtönügyi) 

 vizsgálati feladatok 

 az ÁVH-hoz tartozó büntetőintézetek,  

munkatáborok, 

 internálótáborok vezetése 

 hálózati operatív munka az elítéltek, 

 letartóztatottak 
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 és internáltak között 

VII. Főosztály (gazdasági) 

 gazdasági, pénzügyi ellátó tevékenység 

 építésügy 

 gépjárművek kezelése 

 egészségügyi feladatok 

VIII. Főosztály (határon túli hírszerzés)  

– 1951-től 

 hírszerzés angol-amerikai területen 

 hírszerzés nyugat-európai területen 

 hírszerzés jugoszláv területen 

 hírszerzés az emigráció körében 

 magyar külképviseletekkel foglalkozó  

elhárítás 

Vizsgálati Osztály 
 

Környezettanulmányozó,  

figyelő Osztály  

Operatív Nyilvántartó 
 

Levélellenőrzés 
 

Titkárság 
 

Párt- és Kormányőrség 
 

Futáralosztály 
 

Információs Osztály 
 

Vidéki Osztály 
 

 

Az ÁVH szervezeti egységei  

(1953-1956) 

Osztály Feladat 

I. kémelhárítás 

II. hírszerzés 

III. katonai elhárítás 

IV. belső reakció elhárítása 

V. ipari szabotázs elhárítása 

VI. mezőgazdasági elhárítás 

VII. közlekedési és híradás-elhárítás 

VIII. környezettanulmány, figyelés 

IX. operatív technika, rádióelhárítás 

X. operatív nyilvántartás 

XI. államtitok védelme 

XII. levélellenőrzés 

XIII. kormányőrség 

XV. 

rejtjelközpont (1955-től  

önálló osztályként 

 működött 

 

Az 1950-53-as szervezési sémából a VI. Főosztály (Vizsgálat, börtönügy) a következő része-

ket tartalmazza: 

 Vizsgálati osztály 

 Börtönügyi osztály 

 Katonai ügyészi kirendeltség 

 Belső börtön 

 Országos Büntető Intézet (Budapest) 

 Állambiztonsági Büntető Intézet (Conti utca) 

 Állambiztonsági Büntető Intézet (Mosonyi út) 

 Állambiztonsági Büntető Intézet (Vác) 
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 Munkatábor (Tiszalök) 

 Munkatábor (Recsk) 

 Munkatábor (Kecskemét) 

 Munkatábor (Kazincbarcika) 

 Közbiztonsági Internálótábor (Kistarcsa) 

 

 Adatok az államvédelemről 

Időpont 1945 február 1945 vége 1946 1948 1948 szeptember 1949 szeptember 1953 

A szervezet neve PRO
602

 PRO ÁVO
603

 ÁVH ÁVH ÁVH ÁVH 

Létszáma 98 500 ? 1839 2500 8760 5000 

További 

személyzet   

 

 

15 000 fős határőrség 

7000 fős karhatalom 

Összesen 
  

 
  

28 000 30000 

 

 

 

Az ÁVH Borsod megyei szervezete
604

 

 

 

Az ÁVH kazincbarcikai alosztálya
605

 

 

                                                           
602

 Politikai Rendészeti Osztály 
603

 Magyar Államrendőrség Államvédelmi Osztálya 
604

 Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára. Archontológia.  

https://www.abtl.hu/ords/archontologia/f?p=108:10:13744339116149::NO:RP:P10_SZE_ID:116 
605

 Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára. Archontológia.  

https://www.abtl.hu/ords/archontologia/f?p=108:10:13744339116149::NO:RP:P10_SZE_ID:116 

https://www.abtl.hu/ords/archontologia/f?p=108:10:13744339116149::NO:RP:P10_SZE_ID:116
https://www.abtl.hu/ords/archontologia/f?p=108:10:13744339116149::NO:RP:P10_SZE_ID:116
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1950. május 5-én a hajnali órákban, pirkadatkor, az ÁVH szabályos akció keretében elfoglalta 

a rendőrségtől a kistarcsai internálótábort. A tábor elfoglalása után minden ablakot bemeszel-

tek, a foglyok az ablakokat még a nagy nyári hőségben sem nyithatták ki. Az embereket ösz-

szezsúfolták. Olyannyira, hogy a priccsekre nem volt szabad lefeküdni, csak ülni lehetett raj-

tuk, s a szobákat csak annyi időre hagyhatták el az internáltak, amíg ételért mentek reggel, 

délben és este. Délután egy-órás sétát engedélyeztek az udvaron. Minden rabnak hátratett 

kézzel és lehajtott fejjel kellett mozognia. A miséket, istentiszteleteket beszüntették, és lerom-

lottaz internáltak élelmezése is. Mindennapossá vált a verés, a fenyítés, az internál-takkal való 

bánásmód – mind a fizikai, mind a pszichikai téren – egyre brutálisabb és kíméletlenebb lett. 

A visszaemlékezésekből tudjuk, hogy ettől kezdve korlátozták az emberi érintkezést is, le-

csökkentették a levélírás lehetőségét és a családtagok látogatását, majd1950 őszétől minden 

joguktól (levélírás, látogatás, csomagküldés stb.) megfosztották az internáltakat. 1950. szep-

tember közepén még írhattak az internáltak családtagjaiknak, de a csomagküldést már megtil-

tották. Kistarcsa lett az ÁVH internálási, „központi” gyűjtőtábora a Mosonyi utcai Toloncház 

mellett. Innen továbbították a kiválasztottakat más táborokba, mint Recsk, Tiszalök, Kazinc-

barcika, Oroszlány, Inota, többségében olyan helyekre, ahol munkaerőhiány volt. 

Ekkortól tehát az Államvédelmi Hatóság jogi és börtönügyi főosztályának irányítása alá ta-

golták a kistarcsai, majd későbbiekben a recski, tiszalöki, kazincbarcikai táborokat és a ható-

ságfelügyelete alá tartozó börtönöket is. 

1950 tavaszáig tehát négy internáló tábort kapott az ÁVH: Recsk, Kecskemét, Tiszalök, Ka-

zincbarcika, de az ő hatáskörükbe tartozott Kistarcsa is. 

Ezekhez aztán később, folyamatosan, egyre több tábor létesült: Hortobágy, Bernátkút, Mária-

nosztra, Dunabogdány, Megyer, Oroszlány, Inota, Sajóbábony, stb. 

Nem volt nehéz ezeket a táborokat megtölteni, mert voltak olyan időszakok, amikor 800 000 

körüli büntetőügy kivizsgálása, lebonyolítása volt egyszerre folyamatban, szükség volt tehát a 

táborokra! Így aztán volt ingyen munkaerő is bőven! 

Ezen azonban bizonyos források alaposan túltesznek! Még a szovjetek „véreskezű” emberé-

nek is feltűnnek dolgok, pedig aztán ő nem volt az ilyen dolgokra túlságosan érzékeny… 

 

„… Hogy milyen könyörtelen éveket élt át a magyarság az úgynevezett Rákosi-időkben 

– aki még a szovjet által előírtakat is igyekezett túlteljesíteni, azt a szovjet titkosrendőrség – 

KGB – vezetőjének, Lavrentij P. Beria-nak
606

 1953. június 13-án Rákosinak Moszkvában fel-

rótt adataiból is felmérhetjük: 

                                                           
606

 Lavrentyij Pavlovics Berija (1899. március 29. – Moszkva, 1953. december 23.) szovjet politikus, 1938 és 

1953 között a szovjet titkosszolgálat vezetője volt. 1917-ben (1919?) belépett a Kommunista Pártba. 1921 és 

1931 között a kegyetlenségeiről hírhedt szovjet állambiztonsági szolgálat, a CSEKA vezetője volt Grúziában. 

1938-ig a Grúz Kommunista Párt első titkára, 1938 és 1946 között belügyi és állambiztonsági népbiztos (az 

NKVD rettegett főnöke), a sztálini koncepciós perek egyik legfőbb felelőse, 1945-től a Szovjetunió marsallja 

volt. 1946 és 1953 között miniszterelnök-helyettes, 1953-ban belügyi és állambiztonsági miniszter. (Ekkor az 

NKVD átalakult, új neve KGB lett.) Berija Sztálin halála után egyike volt a Szovjetunió első 4 emberének, 

Malenkov, Hruscsov és Molotov mellett. 1953. június 13-án még kioktathatta a pártküldöttség élén Moszkvába 

rendelt Rákosi Mátyást, és kifejezetten a mindenki számára váratlanul odarendelt Nagy Imrét neveztette ki mi-
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„Elfogadható az, hogy Magyarországban – mely országnak 9 500 000 lakosa van – a 

hatóságok 1 500 000 ember ellen emeltek vádat? 1 150 000 embert bűntettek meg két és fél év 

alatt.” E számok mutatják, hogy a belügy, az igazságszolgáltatás szervei és az ÁVH nagyon 

rosszul működik…”
607,

 
608

 

 

 

 

Voltak állandó és időszakos internáló táborok. Az időszakos internáló táborokat általában 

idénymunkára állították fel. Így az internáltak építettek utakat, dolgoztak a faiparban; kő-, 

szén-, ércbányában kezdetleges eszközökkel, embertelen körülmények között. 

Az internálás maximális időtartama, ami 24 hónap volt. Ezt 6 havonta felül kellett volna vizs-

gálni, természetesen nem így történt. 

A diktatúra valójában a még megmaradt nemzeti középosztályellen folyt, azok ellen, akik 

még szellemi és anyagi függetlenséggel, morálistartással rendelkeztek. Ők voltak a közép-

parasztok, a pártonkívüli értelmiségiek, diplomások, köztiszt-viselők, egyházi személyekés a 

dinasztikus családok sarjai. Az internálásnak, tehát a bírói ítélet nélküli rendőrhatósági őzet 

alá helyezésnek számtalan oka volt az osztályharc fokozódásának időszakában. 

Például néhány a megszámlálhatatlanul sok és csavaros indok közül: 

 kártevők, szabotőrök, diverzánsok, kémek, hírszerzők ellenséges akciói;  

                                                                                                                                                                                     

niszterelnöknek. Berija a vita során nem titkolta, hogy Nagy Imre mellett szól, hogy nem zsidó, s erős hangon 

odaszólt Rákosinak, hogy „Magyarországnak még nem volt zsidó királya". Azonban június végére ő lett a ha-

talmi harc első áldozata. A kelet-berlini felkelés hatására legfőbb szövetségese, Malenkov miniszterelnök is 

elpártolt mellőle, így az SZKP KB 1953. június 26-ai plénumán „kapitalista ügynök”-nek titulálták, megfosztot-

ták tisztségeitől, és Georgij Zsukov marsall, honvédelmi miniszter, más főtisztek segítségével azonnal letartóz-

tatta. Berija elfogását a Pravda csak 1953. július 10-én jelentette be. A hivatalos verzió szerint a letartóztatása 

után elítélték, majd 1953. december 23-án kivégezték. 
607

 Radics Géza: 1956 és előzményei (www.hunsor.se/1956 FOUNDED 1997., Norrköping, Sweden HUNSOR - 

Una Eademque Libertas) 
608

 Lásd a könyv végén szereplő Földvári interjút, a moszkvai utazásról és eligazításról! 
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 a régi rend urainak visszatérési szándéka (földbirtokosok, gyárosok, bankárok, 

nagykereskedők, horthysta katonatisztek, csendőrök stb.);  

 szovjet-ellenesség, a béke védelme helyett a békeharc és az éberség elhanyagolása, 

az imperialista támadó politika lebecsülése;  

 külföldre szökés kísérlete, feljelentési kötelezettség elmulasztása, beadási kötele-

zettség nem teljesítése stb.;   

 párton belüli politikai bomlasztás: trockista magatartás, jobboldali elhajlás, szoci-

áldemokrata megalkuvás stb.; 

 közösségellenes magatartás: a kollektív magatartási szabályok felrúgása, individu-

alista, egoista életvitel, a közösségi rendezvények és szervezett megmozdulások 

negligálása stb. 

 a burzsoá és kispolgári eszmék terjesztése, ideológiai károkozás, klerikális akna-

munka (suttogó propaganda, izgatás, rémhírterjesztés, a hívők félrevezetése, a kül-

földi ellenséges propagandaanyagok továbbadása, a Szabad Európa Rádió
609

 és az 

Amerika Hangja
610

 hallgatása stb.);
611

 

Körülbelül 55 ezer embert internáltak 1945-től 1953 júliusáig. A munkaszolgálatosok száma 

1950 és 56 között: kb. 28 ezer. Azért 1950-től, mert az önálló hatalommá vált Államvédelmi 

                                                           
609

 Szabad Európa Rádió (SZER). A Szabad Európa Rádiót és testvérszervezetét, a Szabadság Rádiót (angolul 

Radio Free Europe/Radio Liberty) az Egyesült Államok kormánya hozta létre a hidegháború kezdetén azzal a 

céllal, hogy híreket és információkat sugározzon Kelet-Európába, Közép-Ázsiába és a Közel-Keletre azokba az 

országokba, ahol „a kormányzatok betiltották vagy akadályozzák az információk szabad áramlását”. A Szabad 

Európa Rádiót hivatalosan az amerikai kormány által létrehozott National Committee for a Free Europe nevű 

szervezet alapította 1949-ben az antikommunista propaganda céljaira. A főleg a Szovjetunióba sugárzó Szabad-

ság Rádió két évvel később jött létre, majd a két szervezet 1976-ban egyesült. Az érintett kommunista kormá-

nyok gyakran küldtek hírszerzőket a két szervezetbe, több ilyen beépülés tartós sikerrel járt. A rádió adásait 

emellett igyekeztek elektronikusan zavarni, vételi lehetőségeit korlátozni. Az adásaikat a 19, 25, 31, 41, 49 méte-

res rövidhullámon végezték. Engem, akkori „teenager”-t, a hírek nem igazán érdekeltek. Viszont ritkán mulasz-

tottam el Cseke László „Délutáni randevú”, majd későbbi nevén „Teenager party” zenei műsorát…   
610

 Amerika Hangja. 1942. február 24-én szólalt meg először az éterben az Amerika Hangja (Voice of America, 

VOA), az Egyesült Államok Tájékoztatási Hivatalának külső rádióállomása. Az első adást németül, a Harmadik 

Birodalom felé sugározták, hogy ellensúlyozzák a hivatalos náci propagandát, megismertessék az amerikai állás-

pontot és politikát azokkal a népekkel, amelyek német megszállás alatt éltek vagy éppen a Harmadik Birodalom 

oldalán harcoltak a szövetségesek ellen. Eleinte senki sem gondolt arra, hogy az adóra a második világháború 

után is szükség lesz. Ám a hidegháború, a kelet- és közép-európai erőszakos szovjet terjeszkedés, a világméretű-

vé terebélyesedett kommunista ideológiai kampány miatt mégis fennmaradása mellett döntöttek, hogy a világ 

továbbra is tisztán láthassa az Egyesült Államok politikáját. A háború után az amerikai adófizetők pénzéből 

fenntartott, a külügyminisztérium irányítása alatt álló VOA hetente 3200 programot adott 40 nyelven. A rádió 

működését Moszkva nem nézte jó szemmel, zavarta műsorainak vételét. A rádió magyarul esténként sugározta 

adásait a 251 méteres középhullámon és a 25, 41, 49, 75 méteres rövidhullámsávokon. 
611

 Csak a rend kedvéért jegyzem meg, hogy még számos magyar nyelvű adás is létezett. Így a brit BBC, a német 

Deutsche Welle (Német Hullám), a spanyol rádió magyar adása… Az már csak hab a tortán, hogy természetesen 

a szovjetek is rádióztak és ideológiájukat, politikájukat a világ számos nyelvén propagálták. Már a II. világhábo-

rú alatt egy csomó nyelven, így magyarul is, nekünk szóló műsorokat adtak. A második világháborúnak mindjárt 

a kezdetén (1941. szeptember 29-én, a pákozdi csata emléknapján) felállítottak egy magyar nyelvű rádiót 

Moszkvában Kossuth Rádió néven. A német csapatok előretörése miatt hamarosan át kellett telepíteniük Ufába, 

Baskíriába. Ez a műsor a moszkvai rádió magyar nyelvű adásától függetlenül működött. 1941. július 24-től a 

műsorát napi négy adásra bővítették. 1942-ben az adó visszatelepült Moszkvába. Adását 1945. április 4-én szün-

tette be. Felelős szerkesztője Révai József volt. Ez az előzmény is hozzájárult, hogy később a kommunista kor-

mányzat a nemzeti főadót Kossuth Lajosról nevezte el. A szovjetek idegen nyelvű adásai természetesen az 1950-

es években is folytak. A világ számos pontján bújtogatták a népeket a forradalomra… E témában is ismét bebi-

zonyosodik a rómaiak örökbecsű mondása: „Quod licet Iovi, non licet bovi.” → „Amit szabad Jupiternek, nem 

szabad a kisökörnek.” 
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Hatóság akkor szerzi meg a megtorló börtönök és táborok felügyeletét. Meg is indokolja ezt a 

Politikai Bizottságnak kézzel írott feljegyzésében Dr. Tímár István államvédelmi ezredes 

1950. november 20-án: 

 

„... a proletárdiktatúrában előtérbe nyomulnak a büntetés–végrehajtásnak olyan   

funkciói, amelyek teljesítésére az Igazságügyi Minisztérium már nem alkalmas." 

 

Megcsinálják az állambiztonsági börtönök, internáló-, kitelepítő-, gyűjtő-és munkatáborok 

hálózatát: Budapest, Kistarcsa, Recsk, Tiszalök, Kazincbarcika, Hortobágy, Bernátkút, Mári-

anosztra, Vác, Dunabogdány, Megyer, Oroszlány, Inota, Tatabánya és így tovább. 

Hazahívják a Szovjetunióból tehát a „szakértőt”, Garasin Rudolf
612

 internacionalistát, aki a 

polgárháború idején CSEKA-parancsnok, 1945-től NKGB-őrnagy, hogy irányítsa az Államvé-

delmi Hatóság VI. Jogi, Börtönügyi és Vizsgálati Főosztályát.  Ő vezeti be a kényszermunkát, 

az elítéltek tervszerű, normarendszerű foglalkoztatását a Közérdekű Munkák Igazgatósága 

szervezetében. 

 

„…A munkaerőhiány az ipar egyes területein 1949-50-ben aggasztóan nagy volt, és 

így alakult ki az a gondolat, hogy fel kell használni szervezettebben azt a munkaerőt, ami kü-

lönböző internálótáborokban és börtönökben a hatalom rendelkezésére áll. Gerő fejleszti ki 

tulajdonképpen koncepcióvá ezt a gondolatot, és az ő irányítása alatt alakul meg az úgyneve-

zett Közérdekű Munkák Igazgatósága. Ez igen nagy változást hoz tulajdonképpen a börtön-

munkában. 

Ebben az időben szerveztük például Nagybereken a gazdaságot. Szakembereink nagy 

része is támogatta ezt a megoldást. Ügy gondoltuk, hogy igen jelentős gazdasági haszonnal 

jár a szűzföldek feltörése, holott ez nem volt más, mint igen durva beavatkozás a Balaton vi-

dékének ökológiai rendszerébe. Itt például szerveződött egy ilyen börtöngazdaság... A mező-

gazdaságban ilyen félbörtöngazdaságok voltak. Hortobágyon is a kitelepítettek, főleg a délvi-

dékről kitelepítettek számára… 

-  Hozzávetőlegesen hány embert érinthetett az internálás Magyarországon? 

- Az internálótáborokban és börtönökben összesen - most még ötvenben tartunk - kö-

rülbelül 80-100 ezren voltak, de itt különbséget kell tennünk aközött, hogy egy időben hányán 

voltak börtönben, internálótáborokban és hogy hányán mentek keresztül börtönökön, illetve 

internálótáborokon az ötvenes évek elején... 

- Ön ebben az időben magas szintű pártfunkciót töltött be. Koncepciós perek voltak... 

barátainak egy része internálótáborba került. Érzett-e felelősséget? 

- Már korábban sem éreztem jól magam. Engem különösen közelről nem érintenek - 

őszintén megmondom - az úgynevezett katolikus reakció elleni különböző koncepciós perek, 

nem érint a földművelésügyi per közvetlenül, viszont igen közvetlenül érint a Magyar Közös-

ségi per, az olyan internálások, amelyek általam ismert személyeket, részben jó barátokat 
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 Garasin Rudolf (Csáktornya, 1895. március 27. - Budapest, 1969. augusztus 15.) A könyv végén életéről 

hosszabban is megemlékezünk. 
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érintettek. Ilyen Jónás Pál,
613

 Zimányi Tibor,
614

 ilyen Varga József
615

 és természetesen Fa-

ludy
616

 internálása, akinek a Villon-fordításai talán a legszebb irodalmi emlékeimet idézik. 

Negyvennyolc végén, a párttisztogatás idején én már a hatalom csúcsán voltam. Ez az 

éberségi kampány nagyon sok embert érintett. Ez vezetett el lényegében a párttagok elleni 

koncepciós perekhez. Én is végiggondoltam, hogy egy ügyész milyen alapon indíthatna elle-

nem koncepciós pert. Látszólag a külvilág előtt úgy szerepeltem, mint egy magabiztos, fiatal 

titán, aki huszonnyolc-huszonkilenc éves korában már miniszter, a Politikai Bizottság tagja, 

és közben féltem attól, hogy letartóztatnak. Féltettem a családomat. Akkor már négy gyerekem 
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 Jónás Pál (1922-1998) Budapesten született. Anyja egyedül, varrásból tartotta el gyermekeit, később divatsza-

lont nyitott a Belvárosban. Az érettségi után, 1940-től közgazdaságtant hallgatott a Pázmány Péter Tudomány-

egyetemen. 1942-ben belépett a Turul Szövetségbe, később annak kulturális alvezére lett. 1944-ben Erdélyben 

védelmi vonalat építettek, itt kapta meg katonai behívóját. Várpalotára vitték, de hamarosan visszakerült Buda-

pestre. Részt vett a Magyar Ifjak Szabadságfrontjának megalapításában. A szervezetben a Zimányi Tibor vezette 

akciócsoporthoz tartozott. 1944. december 20-án a nyilasok letartóztatták a Kálvin téren, átadták a Gestapónak, a 

börtönbe való szállítás közben azonban megszökött. 1945 januárjában részt vett a Madisz megalapításában, a 

Györffy Kollégiumban. MEFESZ-elnökségi tag, majd elnök volt. 1947-ben, miután a Magyar Közösség-ügy 

kapcsán több barátját is letartóztatták, az ÁVO őt is kihallgatta. A MEFESZ-ben viselt elnöki tisztjéről lemon-

dott. 1948-ban közgazdaságtani doktorátust szerzett. Októberben letartóztatták, 1953-ig Kistarcsán, majd Recs-

ken tartották fogva. Az internálótáborok felszámolásakor bíróság elé került az ún. 6018-as ügyben, de felmentet-

ték. Szabadulása után először segédmunkásként helyezkedett el a Vegyesipari Javító Vállalatnál, majd 1954-ben 

beruházási osztályvezető lett a Vas- és Edényboltban. 1956-ban részt vett a Petőfi Kör sajtóvitáján. 1956. októ-

ber 28-án csatlakozott a MÉFB-hoz. Megszervezte a Nagy Imre és Dudás József közti találkozót. November 3-

án az újjászervezett Petőfi Kör elnökének választották. A második szovjet beavatkozás után elhagyta az orszá-

got. Strasbourgban részt vett a Magyar Forradalmi Tanács munkájában, mint a kulturális ügyek intézője. 1957 

tavaszán New Yorkban aktív szerepet játszott a Magyar Bizottság és a Rab Nemzetek Szövetségének tevékeny-

ségében. Az Október 23. című emigránslapot szerkesztette. Doktorátust szerzett a Yale Egyetemen, majd a New 

York-i Egyetemen tanított. 1966-ban New Mexikóban az Állami Egyetem közgazdászprofesszora, az ARP 

könyvkiadó megalapítója. 1968-ban New Delhiben az Amerikai Egyesült Államok követségének gazdasági 

tanácsosa volt. 1971-ben kinevezték a New Mexikói Fejlődő Országok Intézetének igazgatójává. Részt vett 

Nagy Imre és mártírtársainak 1989. június 16-i újratemetésén. 
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 Zimányi Tibor. Törökszentmiklóson született. 1940-től a József Nádor Műszaki és Gazdasági Tudomány-

egyetem hallgatója, 1948-ban szerzett közgazdászdiplomát. 1944-ben a Demokratikus Diákfront nevű ellenállási 

csoport szervezője, a Magyar Diákok Szabadságfrontjának egyik alapítója. A nyilasok 1944. december 21-én 

letartóztatták, de megszökött. 1945 januárjában belépett az MKP-ba, majd három hónap után kilépett a pártból. 

1945 és 1947 között rendőrtiszt. 1948-ban letartóztatták, Kistarcsára, majd Recskre internálták. Kiszabadulása 

után, 1952 és 1955 között segédmunkásként dolgozott. 1956-ban a Bács-Kiskun megyei MÁG pénztárosa, pénz-

ügyi, majd beruházási előadója volt. 1956-ban részt vett a MÉFB munkájában. Október 31-én Dudás Józsefet 

képviselte a Kilián laktanyában azon az értekezleten, amelyen létrehozták a Forradalmi Karhatalmi Bizottságot. 

1957-ben letartóztatták, a dr. Kovács Zoltán és társai-perben a Legfelsőbb Bíróság 1958. augusztus 29-én öt év 

börtönbüntetésre ítélte. 1960-ban amnesztiával szabadult. 1960 és 1962 között hegesztőként, később kisiparos-

oknál fröccsöntőként dolgozott. Műszaki fordításokat vállalt. 1970 és 1973 között a Vilati propagandaosztályá-

nak munkatársa, majd 1973 és 1975 között a Lakásépítő Kisipari Szövetkezet pénzügyi osztályának vezetője. 

1975-től 1989-es nyugdíjazásáig az Universal Kisipari Szövetkezet főkönyvelője. 1988-ban a TIB egyik alapító 

tagja, 1988-ban a Recski Szövetség megszervezője, 1994-ig főtitkára, ezt követően elnöke. 1989-től a Pofosz 

társelnöke, 1991-1992-ben alelnöke, 1992-1993-ban ügyvezető elnöke, 1993-1995-ben elnöke. 1991 és 1995 

között a Magyar Nemzeti Ellenállási Szövetség, 1991-től a Független Rehabilitációs Bizottság elnöke. 1989-től 

az MDF tagja. 1990 és 1994 között az MDF országgyűlési képviselője. 
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 Három Varga József is szerel a recski listában. http://recskiszovetseg.hu/about_n_v.html 
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 Faludy György (Leimdörfer György Bernát József) angol nyelvterületen olykor George Faludy (Budapest, 

Erzsébetváros, 1910. szeptember 22. – Budapest, 2006. szeptember 1.) Kossuth-díjas magyar költő, műfordító, 

író. 1949-ben (több más forrás szerint azonban nem 1949-ben, hanem 1950 közepén) hamis vádak alapján letar-

tóztatták, s Gábori Györggyel és Egri Györggyel Kistarcsára internálták, majd a recski kényszermunkatáborba 

zárták. Az ÁVH börtöneiben, illetve a táborokban írt versei 1983-ban Münchenben jelenhettek meg először 

Börtönversek 1950–1953 címmel. Szabadulása után fordításokkal kereste kenyerét, majd 1956-ban ismét elme-

nekült az országból. Faludy György önéletrajzi regényében a „Pokolbéli víg napjaim” hű képet ad a táborélet-

ről… 

http://recskiszovetseg.hu/about_n_v.html
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volt... Tudtam, mi a sorsa a Rajk családnak, mi a sorsa a Kádár családnak és az olyan szoci-

áldemokrata barátaimnak, mint Schiffer Pál volt. Ez a kettősség jellemezte akkor az én élete-

met. Ötvenegy-ötvenkettőről beszélek elsősorban, de negyvenkilenctől kezdődött már ez a ket-

tősség… 

Ha az összproduktumot nézzük, akkor, pontos adatra nem emlékszem, de nem hiszem, 

hogy egy-két százalék közöttinél nagyobb értéket hoztak létre. Nem is a profitról beszélek, 

hanem csak a megtermelt új értékről. Ezek nyilvánvalóan veszteséges üzemek voltak. Minden-

ki tudja, a rabmunkának ugyanúgy kevés az értéke, mint a rabszolgamunkának, így a KÖMI 

által végeztetett munkák csak látszólagosan hoztak létre új értéket…”
617

 

  

Nézzük meg ezek után a KÖMI által működtetett táborokat is! 

A KÖMI az elítéltek tervszerű foglalkoztatását szervezte és irányította. Táboraiban rabok (ál-

lamvédelmi és rendőrségi internáltak) dolgoznak az építőipar, gyáripar, kőbányászat, mező-

gazdaság, stb. területén. Szervezetileg a KÖMI a Büntetés-Végrehajtási Parancsnokságon 

belül 3 osztályból és 2 alosztályból állt. Felügyelete alatt működött 12 vállalat: Vác, Sátoral-

jaújhely, Kalocsa, Szeged, Balassagyarmat, Szombathely, Pálhalma, Állampuszta, 

Annamajor, Budapest 1, 2, 3, összesen 6829 elítélttel. 

A szénbányászat területén 10 munkahely-parancsnokság volt:  

 Komló 1, 2,  

 Csolnok,  

 Tatabánya,  

 Szuhakálló,  

 Ormos puszta,  

 Várpalota,  

 Farkaslyuk - Tólápa,  

 Csékút,  

 Oroszlány,  

összesen 7100 fővel. Egyértelműen sikerült kiderítenem, hogy volt munkatábor Edelényben 

is. Itt is bányában robotoltak a rabok. Őrzésükért mindenütt az ÁVH felelt. 

 A bányabeli vezetésük azonban a bányászati szakemberekre hárult. Itt aztán a munka-

helyeken a helyzetüket a velük kapcsolatban álló munkavezetők, munkások politikai beállí-

tottsága, „elkötelezettsége”, vagy ezek embersége határozta meg. Egy azonban bizonyos 

mind az életkörülményeik, mind a munkahelyi viszonyaik hallatlanul szegényesek voltak, 

ezen túl nap, mint nap kitéve voltak az őrség „hithű” tagjainak gátlástalan terrorizálásának. A 

munkabiztonság pedig szinte a nullával volt egyenlő számukra, ami az egyébként is veszélyes 

bányászati munkáknál nagyon sok áldozattal járt! A bányában találkozhattak a munkájukat 

irányító, képzett bányászokkal, akik szánalomból leveleiket kicsempészték, üzeneteket hoztak 
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 Hegedűs András volt kommunista politikus, miniszterelnök, később szociológus 
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nekik, összegyűrt újságpapírt felejtettek mellettük „véletlenül”. Így a külvilágról is volt némi 

értesülésük, bár ezek a dolgok nem voltak kockázatmentesek. A segítő, ha lebukott egy kettő-

re a táborban találhatta magát! 

A hazai szénbányák közül elítélteket dolgoztattak az előbb említett helyeken kívül a  

 Várpalotai Cseri aknán (kb. 900-1 100 elítélt),  

 Oroszlányban, a XVIII. aknában (kb. 1 000 elítélt).  

 Csolnokon a IX. a XII. és a XIV. aknában (kb. 800-900 elítélt),  

 Tatabányán a XIV. aknában (kb. 1 000 elítélt),  

ezen kívül kb. 10 000 elítélt dolgozott a 

 

 pécsi,  

 komlói,  

 dorogi,  

 ajkai,  

 borsodi és ózdvidéki,  

 kisterenyei,   

 nagybátonyi,  

bányákban.  
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Több ezer elítélt dolgozott kőbányákban, így Badacsonyban, Recsken, a Mátra és a Bükk kő-

bányáiban.  

Hozzávetőleg. 8 000-10 000 elítéltet dolgoztattak különböző építkezéseken, így a miskolci és 

a veszprémi egyetemi épületek létesítésénél, a budai vár helyreállításában, települések, mint 

Kazincbarcika, Sztálinváros, Komló felépítésében, különböző ipari létesítmények, mint a 

tiszalöki erőmű, vagy az inotai kohómű létrehozásában. 12-14000 elítélt dolgozott mezőgaz-

dasági területeken. 

1955-től ilyen rabok dolgoztak a pécsi uránbánya építésén is. 

Az elítéltek nagyobb munkateljesítményre ösztönzésére alkalmazták az úgynevezett „napel-

engedést”, vagyis a havi 100 %-ot meghaladó teljesítmény után 5 % -onként, a bányászatban 

2 %-onként egy-egy napot elengedtek a büntetésből. Ugyancsak a teljesítménytől tették füg-

gővé a különféle kedvezményeknek, mint a hozzátartozókkal való kapcsolattartásnak, a kü-

lönböző programokon való részvételnek az engedélyezését. 

A KÖMI „vállalatait" számozással is megjelölték. Nem ismerjük ezek teljes körét, sőt, de az 

azért kiderül: az egyes egységek két- vagy három számjegyű kódot kaptak. Ebben kellett le-

gyen valami logika, de hogy mi, az elveszett az immár fel nem lelhető iratokkal.  

Sátoraljaújhelyen „üzemelt" például a KÖMI 102., jogutódja a Sátoraljaújhelyi Fehérnemű-

gyár, vagyis itt valószínűleg a női rabok varrtak, szabtak, nekik ruhagyár volt a munkahelyük. 

Vácott a gépgyártás bázisa a KÖMI 101-es. A KÖMI 401-es számú munkatábor feladata – az 

egyik legnagyobb volt az országban, átlagosan közel kétezren robotoltak itt – a 

Balatonnagybereki Állami Gazdaság felépítése, a mocsaras Berek lecsapolása, a szántóföldi 

kultúrák megalapozása volt. A KÖMI 20. számú mezőgazdasági trösztje Dunaföldváron dol-

gozott.   

Működtek munkatáborok Komlón is (ezekről nem tudjuk, milyen számot viseltek), s ebben a 

keretben építették fel a rabok Recsket - hogy aztán a bányában is dolgozzanak. Ők építették a 

pápai katonai repülőteret, Kistarcsa barakkjait, dolgoztak a KÖMI-sek az oroszlányi bányában 

(ott 1 200-an működtek), Tiszapalkonyán, Edelényben, Kazincbarcikán, Sztálinvárosban, Ta-

tabányán, Kalocsán – varróüzem volt itt is – s nyilván még sok helyütt, különben aligha jönne 

ki a fentebb idézett, majd 30 000-es létszám. 
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1953. július 25-én és 26-án a Nagy Imre által kiadott általános amnesztia és az internáló tábo-

rok feloszlatásáról szóló rendeletkor, voltak olyanok – sőt a többségük mind ilyen volt – akik 

ennek a 2 évnek a háromszorosát is letöltötték már. 

Az elhurcolásuk és büntetésük letöltése alatt, általában családjuk egyáltalán nem tudott róluk 

semmit! 

Az amnesztia alapja a Minisztertanács 1953. július 26-i határozata volt az internálás megszün-

tetéséről, a kitiltások, kitelepítések feloldásáról, a táborok feloszlatásáról. Az internáltak, le-

tartóztattak, elítéltek száma ekkor 40 734 fő! Sajnálatos módon azonban jó néhány tábor vál-

tozatlanul tovább működött!  

Itt Borsodban is voltak olyan munkatáborok – a bányászatban is –, melyek csak az 1956-os 

események hatására szűntek meg. 

 

„… Az Államvédelmi Hatóság vezetői Péter Gábor 1953. januári letartóztatása, majd 

Sztálin halála után megérzik a közeli politikai változások előszelét, s Nagy Imre miniszterel-

nökké választása előtt két héttel, 1953. június 17-éna kollégiumi ülés határozatában már fela-

datul adják valamennyi főosztálynak, hogy „Az államvédelmi munkában meg kell szilárdítani 

a törvényesség betartását, az ÁVH beosztottait Népköztársaságunk törvényeinek betartására 

kell nevelni… 

Július 26-án a Minisztertanács határozatot hoz az internálás megszüntetéséről, a kite-

lepítések, kitiltások feloldásáról, a táborok feloszlatásáról október 31-i határidővel. 

Július 31-én a szabadító bizottságok megjelennek a táborokban, büntetés – végrehaj-

tási intézményekben. Máris szembesülnek azzal, hogy hiányos a fogva tartottak és elhunytak 

névjegyzéke, egészségi állapotuk dokumentálása, letétjeik (érték - és tárgyletét), csomagjaik, 

ruházatuk, használati eszközeik nyilvántartása. 

Az augusztusi amnesztia kihirdetése után novemberben Gerő Ernő belügyminiszter és 

Czakó Kálmán legfőbb ügyész közös jelentést tesz a Minisztertanácsnak „A közkegyelem gya-

korlásáról szóló törvényerejű rendelet és a rendőrhatósági őrizet alá helyezés intézményének 

megszüntetéséről, valamint a kitiltások feloldásáról szóló minisztertanácsi határozat végre-

hajtásáról." 

Ebben megállapítják, hogy: 

„A közkegyelmi rendelkezések közel 748.000. személyt érintettek. Ebben a számban a 

szabadságvesztés büntetésre ítélteken és az internáltakon kívül benne vannak a pénzbüntetés-

re ítéltek, az eljárási kegyelemben részesült személyek, valamint a kitiltottak és a rendőrható-

sági felügyeletesek, továbbá a kihágási bíróságok adatai." „A közkegyelmi rendelkezések vég-

rehajtását a börtönökben, a munkahelyeken, az internálótáborokban és a hortobágyi zárt tá-

borokban bizottságok végezték az előre megadott ütemterv számszerű adatait is figyelembe 

véve. A szabadításokat október 31. napjáig befejezték. Jelentéktelen számban még előfordul 

olyan személyek szabadítása a börtönökből, akikre vonatkozóan a kegyelem hatálya még nem 

nyert megállapítást. Az államvédelmi szervek internálótáboraiban lévő egyes internáltak 

ügyében a bírósági eljárás még folyamatban van. 180 ügyet még másodfokon is tárgyalnak, 

116 személy ügyében pedig a nyomozás kiegészítése és a tárgyalások elnapolása miatt ítélet-

hozatalra csak később kerül sor. A hátralévő ügyeket november hónap folyamán befejezik. A 
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tiszalöki táborban, őrizetben lévő külföldi állampolgárok közül 940 személy átadása szintén 

folyamatban van."  

Az igazi gondok azonban akkor kezdődnek, amikor kimutatásokat kell készíteni az el-

hunytakról, azok anyakönyvezéséről, temetési helyéről és módjáról…”
618

 

 

 Az 1956 utáni megtorlásokhoz sajnos újra elővették az internálás intézményét és meg-

nyitottak számos volt tábort, így a Kistarcsait is. Csak 1960-ban született meg a rendelet, 

amely felszámolta a magyar GULAG
619

 táborait, de a rabmunka szervezése persze nem szűnt 

meg, ha akkorra már nem maradt is önálló vállalata - a KÖMI beolvadt a Büntetés végrehajtás 

Országos Parancsnokságának szervezetébe. 

 

„… A KÖMI a büntetés-végrehajtásból alakult ki. A büntetés-végrehajtás eredetileg az 

Igazságügy-minisztérium Büntetőjogi Főosztályának egyik osztálya volt. 1952-ben, röviddel a 

Belügyminisztériumhoz való átkerülése előtt önálló főosztállyá szervezték át, és két nagy rész-

re osztották: az egyik volt az újonnan megszervezett Közérdekű Munkálatok Igazgatósága, 

rövidítve és közismertebb nevén a KÖMI. 

A KÖMI egyetlen feladata az elítéltek munkáltatása volt, ebben a tekintetben vállalat-

ként működött. A büntetés-végrehajtás a Belügyminisztériumnak is egyik főosztályát alkotta, 

elnevezése azonban Büntetés-végrehajtási Parancsnokság (BV Parancsnokság) lett. 

– A KÖMI-nél politikai foglyok dolgoztak? 

– Döntő többségében köztörvényes elítélteket foglalkoztatott a KÖMI,
620

 volt azonban 

egy-két munkahely, ahol politikai elítéltek dolgoztak, többségükben olyanok, akiket még a 

felszabadulás előtt elkövetett bűncselekményekért ítéltek el a népbíróságok. Ezek egyébként 

ugyanolyan kedvezményekben részesültek, mint a köztörvényesek, tehát levelezhettek, látoga-

tót fogadhattak, csomagot kaphattak és természetesen a munkájukért munkabért is kaptak. 

Szeretném nyomatékosan hangsúlyozni, mert ebben a kérdésben sok a félreértés, hogy a BV 

Parancsnokság munkahelyein kizárólag bíróság által elítélt személyek dolgoztak, ezek a mun-

kahelyek tehát nem tévesztendők össze az ÁVH táboraival. 

– Milyen típusú rabmunkahelyek álltak a BV Parancsnokság felügyelete alatt? 

– Különbözők. Bányák, mint például Szuhakálló, Ormosbánya, Farkaslyuk, Csolnok, 

Tatabánya XIV., Komló, Várpalota. Mezőgazdasági munkahelyek, mint Baracska, Bernátkút, 

Mezőhegyes, Pálhalma, építkezések, mint például Miskolc Egyetemváros, Hejőcsaba Cement-

gyár, Sajóbábony, Inota, Kalocsa; de dolgoztak elítéltek üzemekben is, például Diósgyőrben, 

Budapesten az Andor utcai épületgyárban, a Drasche Téglagyárban és egyéb helyeken… 
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 Ilkei Csaba: Történelmünk és az állambiztonság 

http://mek.oszk.hu/14900/14978/ 
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 GULAG → mozaikszó, (oroszul: ГУЛаг: Главное управление исправительно-трудовых лагерей 

[Glavnoje upravlenyije iszpravityelno-trudovih lagerej), azaz „Javítómunka-táborok Főigazgatósága’) kifejezés 

alatt a sztálini Szovjetunió egészét behálózó munkatáborrendszerét értjük. 
620

 Sajnálatos módon nem! A táborok tele voltak politikai színezettel elítélt emberekkel. Persze ő a „kulákot”, a 

„feketevágást”, a termény „eltitkolását”, a vallási üldözötteket is és az ehhez hasonló dolgokat, a kor akkori 

megítélése szerint „köztörvényesnek” tekintette. Mint az ügyekben egyik főszereplő, mit is mondhatna, ha ez a 

meggyőződése?  

http://mek.oszk.hu/14900/14978/
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– Az internálótáborokon kívül tartozott-e büntetési intézmény az ÁVH-hoz? 

– Igen, az Államvédelmi Hatóság 1950-ben átvette, vagy elvette az 

Igazságügyminisztériumtól a váci büntetőintézetet, népszerű nevén a Váci Fegyházat. Ezt kö-

vetően a Pestvidéki Törvényszéki Fogházat vette el, ezen a honvédséggel osztozott meg. A 

fogház egyik fele az ÁVH-é lett, a másik fele katonai börtön lett. Végül a Budapesti Országos 

Börtönt, népszerű nevén Gyűjtőfogházat vette át az ÁVH, és ezekben az intézményekben saját 

rendszerét vezette be, oda tovább az Igazságügynek belépése és beleszólása nem volt. 

– Abban az időben, amikor az ÁVH táboraiban, börtöneiben törvénytelenségek történ-

tek, milyen állapotok uralkodtak az Igazságügy-minisztérium börtöneiben? 

– Bármilyen hihetetlen is, de az Igazságügy-minisztérium, illetve később a Belügymi-

nisztérium által kezelt és felügyelt börtönökben a legsúlyosabb törvénytelenségek idején is 

igyekeztek fenntartani a törvényességet. Tehát például, ha egy ügyészi vizsgálat, vagy akár 

minisztériumi vizsgálat során egy elítélt arra panaszkodott, hogy egy őr megütötte, akkor ezt 

szigorúan ki kellett vizsgálni, jegyzőkönyvezni, és amennyiben kiderült, hogy ez tényleg igaz, 

az őrt fegyelmileg megbüntették.  

Tehát nem tűrte el a minisztérium, vagy a Büntetés-végrehajtási Parancsnokság, hogy 

ilyen önkényeskedések elharapódzanak a börtönökben. Nem véletlen, hogy azok az elítéltek, 

akik valamilyen ügyből kifolyólag ÁVH-s intézményből kerültek át annak idején igazságügyi 

börtönökbe, ezt óriási szerencsének tartották, mert ha nem is volt rózsás a helyzet, mivelhogy 

a börtönben sosem az, de ott biztonságban voltak, a büntetés-végrehajtási őrség nem bántal-

mazta az elítélteket, minthogy ahhoz semmi érdeke nem fűződött. Határozott időre volt elítél-

ve, tudta, mikor jár le a büntetése, és azt is tudta, hogy akkor biztosan kiszabadul. Leveleket 

írhatott, csomagokat kaphatott, látogatókat fogadhatott, úgy ahogy azt a börtönügyi szabály-

zat akkor is minden elítéltnek lehetővé tette. 

– Járt-e Ön ezekben az időkben Recsken? 

–  Recsken soha életemben nem jártam. Az egyetlen internálótábor, amit láttam, az 

Kazincbarcika volt, ahol akkor voltam kint, amikor átvettük az internálótábort az ÁVH-tól. 

Akkor még az ÁVH-s személyi állomány ott volt, és volt alkalmam némi bepillantást nyerni az 

ottani rendszerbe, ami nekem, mint büntetés-végrehajtási szakembernek teljesen elfogadhatat-

lan volt…”
621

 

 

 

„…Eltöltöttem a Pártközpontban öt évet, utána elküldték pártiskolára. Ennek az 

egésznek az volt az alapja, hogy Vas Zoltán, aki akkor a párt vezető köreiből a párt gazdasági 

osztályáért volt felelős, azt a nézetet vallotta, hogy akik már bent eltöltöttek öt évet, mégpedig 

’45-től kezdődő öt évet, azok voltaképpen elszakadtak a valós élettől. Menjenek olyan állásba, 
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 Dr. Felvinczi Tamás jogász, büntetés-végrehajtási szakértő.1948-tól 1955 végéig az Igazságügy-

minisztériumban dolgozott a büntetés-végrehajtás területén. Századosi rendfokozattal szerelt le, de nem az iga-

zságügytől, mert a büntetés-végrehajtást 1952-ben a Belügyminisztérium hatáskörébe utalták át. ÁVH százados-

ként szerepel Kiszely Gábor: ÁVH Egy terrorszervezet története könyvének azon listáján, ahol a hatóság tisztjei, 

tiszthelyettesei név szerint fel vannak sorolva! 
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ahol - akár a minisztériumban, akármilyen másfajta állásban - megismerik azt, hogy mi van 

az országban. 

Így kerültem én az Országos Tervhivatalba, amelynek akkor Vas Zoltán volt az elnöke. 

Egy-két hónap után Vas Zoltán hívott, és azt mondta, hogy meg fog alakulni a Büntetés-

végrehajtási Parancsnokság, és azon belül egy KÖMI-nek nevezett intézmény, amelynek a 

feladata az elítéltek foglalkoztatása lesz, de ő ezt vállalati formában képzeli el. Ennek a szer-

vezetét dolgozzam ki, ezen gondolkozzam. Ez nem tartott sokáig. Amikor a büntetés-

végrehajtás átkerült a Belügyminisztérium hatáskörébe, én is belügyi állományba kerültem, 

kineveztek alezredesnek. 

A főnököm, Garasin Rudolf volt, aki akkor jött vissza a Szovjetunióból, ahol az I. szá-

mú moszkvai nyomdának volt az igazgatója. 

– Hogyan illeszkedett be a KÖMI a népgazdasági tervbe? 

– Azt kell mondanom, hogy sehogy sem, mert a népgazdasági tervet egyrészt nem is-

mertük, másrészt nem hiszem, hogy bárhol megjelentek volna ezek a viszonylag kis számok, 

ami a foglalkoztatást jellemezte. Az elv az volt, hogy az elítéltek közül lehetőleg mindenkit úgy 

próbáljunk beosztani, hogy a szakmájához közel eső területen dolgozzék. Akkor én ezt úgy 

tekintettem, és azt hiszem, hogy ez a megítélés talán még most is megáll, hogy ez nagymérték-

ben segített az ’50-es évek beruházásainak megvalósításánál, még akkor is, ha ma úgy ítéljük 

meg, hogy ez az ütem erőltetett volt, hogy ez a terv erőltetett volt. De kétségtelen, hogy a vég-

rehajtásban volt szerepe az elítélteknek; és ha jól emlékszem a számra, akkor körülbelül 

40 000 ember dolgozhatott mindezeken a munkahelyeken, amelyeket az előbb felsoroltam… 

– Az Ön által felsorolt kőbányák közül emeljük ki Recsket. Ott vajon elítéltek dolgoz-

tak, vagy internáltak? 

– Ahhoz gyenge már az emlékezőtehetségem, hogy Recsket különválasszam. Elvileg az 

volt a helyzet, hogy a büntetés-végrehajtás elítéltekkel foglalkozott. Tehát minden büntetés-

végrehajtási intézményben, magyarul börtönben, vagy táborban, elítéltek voltak. Nem tartom 

kizártnak, hogy miután a recski munkahely az korábban egy koncentrációs tábor volt, ott még 

vagy egy ideig, vagy tovább is voltak internáltak is. Dunabogdányban és Szobon biztos nem. 

Egyébként az Államvédelmi Hatósággal a kapcsolat az volt, hogy kerítésen belül bár-

hol voltak elítéltek, mindenütt a büntetés-végrehajtás volt az, amely felelős volt biztonságért, 

őrizetért, munkáért, fegyelemért, bármiért. Amire egy példát tudok mondani konkrétan: Ti-

szapalkonyán, amit említettem, mint munkahelyet, ott nem elítéltek voltak. A Szovjetunióból 

ideszállított volt hadifoglyok, akiknek legnagyobb része eljárásra várt még, bírósági eljárás-

ra. Most ott egy ízben volt egy nyugtalanság, majdnem lázadás, amikor én lementem oda, 

mert a büntetés-végrehajtási parancsnok, Garasin, és annak karhatalmi helyettese nem voltak 

elérhetők. 

Akkor az Államvédelmi Hatóság képviselői ott azt mondták, hogy kerítésen belül csak 

én beszéljek az elítéltekkel, ők a kerítésen kívül a biztonságról gondoskodnak, de kerítésen 

belül, a barakkokban és így tovább, ez a mi területünk, mármint a büntetés-végrehajtásé. Te-

hát volt egy ilyen erős kettéválasztás. 

– Emlékei szerint milyen kapcsolat állott fenn a Büntetés-végrehajtási Parancsnokság 

és az Államvédelmi Hatóság között az ’50-es években? 

– Elvileg a kapcsolat kiváló volt. De az nem volt vitás, hogy az elit testületnek az Ál-

lamvédelmi Hatóság számított. A büntetés-végrehajtás helyzete ehhez képest, azt lehet mon-
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dani, alárendelt volt, nem az Államvédelmi Hatóság alá rendelt, hanem, azt mondhatnám, 

rangsorolásban. 

– Mi volt az oka ennek az elsőbbségnek? 

– Én azt hiszem, hogy ők hajtották végre a párt egyes irányítóembereinek az akaratát 

akkor, amikor szolgáltatták a vádakat, szolgáltatták azokat az embereket, akiket később elítél-

tek. A büntetés-végrehajtásnak egy bírósági ítélet végrehajtása volt csak a feladata. Na, mos-

tan, ettől még a személyi kapcsolatok helyenként jók lehettek, de kétségtelen, hogy aki például 

átkerült az Államvédelmi Hatóságtól a büntetés-végrehajtáshoz, azt ez többé-kevésbé egy 

degradálásnak érezte, mert előkelő testület volt az Államvédelmi Hatóság. 

Most akár Recsk vonatkozásában, akár más internálótáborok vonatkozásában, ha 

Recsket egyáltalán, mint internálótábort fogadjuk el, ahol csak internáltak voltak - ezt nem 

tudom most megmondani, én inkább arrafelé hajlok emlékezetben, hogy elítéltek -, de ott a 

dolog mindenképpen kettéválik. Elítélt: büntetés-végrehajtás, internált: Államvédelmi Ható-

ság… 

– A KÖMI-ről, tehát a Közérdekű Munkák Igazgatósága alatt működő objektumokról 

önnek, jelen pillanatban mi a véleménye? 

– Az a véleményem, hogy a KÖMI működése hasznos volt. Egyrészt termelőtevékeny-

ség folyt, mégpedig egyes helyeken nagyon jó eredményű termelőtevékenység, másrészt - bár 

nagyon nehéz nekem beleélni magam az elítéltek helyzetébe – általában a munkában eltöltött 

idő (és nem is volt ellenkező panasz) kellemesebb volt az elítélt részére, mint a börtöncella, 

különösen a mezőgazdaságban, ahol végül is szabadon, tehát legalábbis az épületen kívül is 

éltek. Biztos, hogy lehettek, és biztos, hogy nem is kevesen, olyanok, akik a munkát terhesnek 

találták, nem szívesen végezték, de rá voltak kényszerítve arra, hogy végezzék. Én azt hiszem, 

hogy ez elsősorban bányákban, és természetesen a már említett és legnehezebb munkát jelentő 

kőbányákban fordulhatott elő, nem tudom megmondani, hogy milyen számban, milyen arány-

ban…”
622

  

 

 

„…Az ’50-es évek elejére tudomásunk szerint Magyarországon több mint harminc in-

ternálótábort működtettek. Több kutató kimutatta, hogy minden harmadik magyar családban 

volt a hatalmi visszaélésnek, atrocitásoknak áldozata. Egyes, akkor fontos pozícióban lévők 

visszaemlékezései szerint csupán az internáltak száma elérte vagy meg is haladta a 100 ezer 

főt. 

A szovjet „gulág-szisztéma” mintájára, az internálás, az eredeti, majd a felemelt öt-

éves terv végrehajtása érdekében olcsó munkaerőt is jelentett az államnak. Az internáltak 

zöme - politikailag abszolút ártatlanul - e koncepciók jegyében került a táborokba. 

A változás 1950 elején következett be, párhuzamosan a BM ÁVH új státuszának kiala-

kulásával. Ekkor jött létre immáron a Belügyminisztérium felügyelete alól kivont teljesen 

                                                           
622

 Dr. Virág Miklós volt büntetésvégrehajtási alezredes. Jogi egyetemet végzett. 1945-től dolgozott a pártköz-

pont jogügyi osztályán. 1950-ben a tervhivatalba került. Vas Zoltán, az Országos Tervhivatal akkori elnöke 

megbízta a KÖMI (Közérdekű Munkák Igazgatósága) gazdasági vezetésével. Később a BM Büntetés-

végrehajtási Parancsnokság alezredesének nevezték ki. 1952-től a recski tábor is, mint munkahely, a hatáskörébe 

tartozott. Az interjú készítése idején egy nagyvállalat jogi tanácsadója volt. 
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önálló Államvédelmi Hatóság. Az ÁVH nemcsak szervezeti önállóságot kapott, hanem „aján-

dékba” néhány börtönt és néhány tábort, például Recsket is. Vagyis: egyrészt létrejöttek a 

speciális munkatáborok, s a már internáltakat egy-egy nagyberuházás építésére vitték, más-

részt ezek beindítása érdekében, a munkaerő biztosítására új internálásokra került sor. így 

alakultak meg a mezőgazdasági, illetve ipari munkára szervezett internálótáborok. 

E munkatáborok mellett létrejöttek speciálisan politikai büntetőtáborok is, mint példá-

ul Recsk.”
623

 

 

A harmadik tábortípusról majd a Kazincbarcika környéki bányászattal kapcsolatos 

„munkaszolgálatos” katonák dolgainak leírásánál emlékezünk meg. 
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 M. Kiss Sándor történész 
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A kazincbarcikai rabtábor 
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„Ne csak őrizd, hanem gyűlöld is!.”624 

 

A hadifoglyok kérdését és az internáltakat is az előző fejezetben már érintettük, itt in-

kább már csak a táboraikkal és munkájukkal foglalkozunk. Mindet részletesen nem tekintjük 

át, csak azt, amelyek a mi témánkhoz tartoznak.  

A II. világháborúban szovjet fogságba esett és ott már éveket lerobotoló emberek hazatérésé-

nek története – már természetesen, ha ott nem haltak meg a szélsőséges bánásmód és környe-

zet hatására – szintén egy megrázó fejezete ennek a folyamatnak. A fogságból hazatérőket a 

határon feltartóztatták és azonnal elkülönítették. Szigorú felülvizsgálat kezdődött, amelyet 

gyakorlatilag senki sem úszhatott meg. Nagyrészüket, mint „fasiszta” elemeket, különféle 

táborokba zárták és dolgozniuk kellett az ország számos pontján, a kiemelt beruházásokon.  

Ilyenek voltak például Sztálinváros, Kazincbarcika (Borsodi Vegyi Kombinát, Borsodi Erő-

mű, Központi Szénosztályozó és magának az új városnak az építése), Tiszai Vegyi Kombinát, 

Százhalombatta kőolaj-finomító, Inota erőmű, Tatabánya erőmű, Ajka alumíniumkohó, Tisza-

löki erőmű… 

Kazincbarcika tehát ennek az ügynek egy fontos láncszeme, azzal kiegészítve, hogy itt 

nemcsak a hazai internáltak (KÖMI) dolgoztak a városban és annak környékén, hanem még a 

szovjet fogságból szabadult – és nemcsak magyar – hadifoglyokat is tovább dolgoztatták, ret-

tenetesen primitív életkörülmények között!  

Ez a zömében hadifoglyokból álló tábor egy különálló volt, ők kimondottan a BVK, az erő-

mű, a szénosztályozó és a város építésén dolgoztak. 

A kétféle tábor között egyértelműen kell különbséget tenni! Más a KÖMI tábor és más az 

ÁVH internáló tábora! 

Az ÁVH az országban négy internálótábort működtetett, de ez igazából öt volt. 

 Kistarcsa, 

 Recsk, 

 Kazincbarcika, 

 Tiszalök, 

 Kecskemét.
625

 

Kazincbarcikára 1951 tavaszától 1953. szeptember 13-ig, főleg volt szovjet hadifoglyok, 

csendőrök, külföldiek (németek, románok, szlovákok…), kerültek, legnagyobb létszámuk 

hozzávetőlegesen, 2000 fő volt. 

A tiszalöki táborról is írnunk kell, mert majd a kapcsolat a kazincbarcikaival egyér-

telmű lesz. 
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 Farkas Mihálynak tulajdonított jelmondat, az őröknek címezve. 
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 Ezt később megszüntették, mert a munka befejeződött és a rabokat – minden előzetes ígérgetés ellenére – 

Kazincbarcikára vitték át. 



Rónaföldi Zoltán  A „borsodi kooperáció” és Kazincbarcika építése 324 

Tiszalökön körülbelül 1200 volt hadifoglyot 1951. február 14-én Tiszalökre szállítottak. Ek-

kor nyílt meg ugyanis a vízi erőmű építésére felállított munkatábor. A visszaemlékezések sze-

rint a Mosonyi utcából még 1951. március 30-án is érkezett mintegy 300 fős csoport hozzá-

juk. Ezek az emberek zömében a Magyarországról kitelepített svábok hozzátartozói, illetve az 

SS-ben, a csendőrségnél, a testőrségnél, vagy a Hunyadi páncélosoknál
626

 szolgált magyarok 

voltak. A tiszalöki tábornak egy hadifoglyokból álló vezetése is volt. Az első hadifogoly-

táborparancsnok Greifenstein Gyula, aki Nyíregyháza - Sóstógyógyfürdőre a második szerel-

vénnyel, 1950. december 1-én érkezett. Őt ezen a tisztségen Soós László követte, akit Sóstó-

gyógyfürdőre a hetedik hadifogolyvonat hozott, 1950. dec. 14-én. Büntetésből egyes foglyo-

kat rövidebb-hosszabb időre a kazincbarcikai táborba vittek át. így például 1952 májusában. 

Ezeket a foglyokat 1953 májusában hozták vissza, néhány új emberrel együtt. Kazincbarciká-

ról százhúsz-kétszáz fogoly 1953. augusztus 13-án is érkezett. A kistarcsai tábor feloszlatása 

után, 1952 nyarán, több tehergépkocsin újabb internáltakat szállítottak Tiszalökre, akik között 

sok jugoszláviai illetőségű volt.  

A tábor foglyai közül 1953. június 8-án elbocsátották azokat, akik NDK
627

-ban élő családtag-

jaikhoz kívántak menni. Majd 1953 augusztusában, napi 20-30 fős csoportokban hazaenged-

ték a Magyarországon maradókat. Ezek után körülbelül csak az az ezer ember maradt a tábor-

ban, akik az NSZK
628

-ba akartak távozni. Ők is reménykedtek a gyors hazatérésben, de még 

szeptemberben is ott voltak. 

Becsapva érezték magukat és ezért vonakodva dolgoztak. A teljesítményük visszaesett, amit 

az őrparancsnokság rossz szemmel nézett. Az ÁVH-s táborparancsnok az 1950. október 4-én 

délután tartott táborgyűlésen több és jobb munkát kívánt. A hadifoglyok szabadságot követel-

tek. Körülbelül 8-10 ember elkeseredve elmondta sérelmeit. A gyűlés után az akkori fogoly-

táborparancsnokot és a hozzászólókat fogdába vetették. Ennek hírére az emberek az udvaron 

tiltakoztak szószólóik elzárása ellen. Követelték társaik szabadon bocsátását. Az udvarra gép-

pisztolyos katonákat vezényeltek, és a helyzet éleződésével lövéseket adtak le a tömegre. Öt 

halott és 20-40 súlyos, könnyebb sebesült volt a következménye az esztelen intézkedésnek. 

A halottak neve álljon itt örök emlékezetül: Tangel János,Schulz József, Gazafy György, 

Geistlinger Mátyás, Widlhofer József. 
629

 

                                                           
626

 Az SS 25. (1. magyar) „Hunyadi” fegyveres-gránátoshadosztálya (25. Waffen-Grenadier-Division der SS 

„Hunyadi” [ung. Nr. 1.]) (1944. november 2 – 1945. február 1.) M.  kir.VIII. Honv.-Hadtestparancsnokság, 

Törzsszállás 1944. XI. 10. 12. sz. Hadtestparancs 2.  »Hunyadi «önkéntes magyar hadosztály felállítása.   =:12.  

(VIII. hdt.  IV. d.  -  44.  XI.10:) Röviddel a HM rendelet megjelenését követően indult meg az ellenségtől még 

meg nem szállt országrészeken - alapvetően a Dunántúlon - a toborzás. Az eredmény minden előzetes várakozást 

felülmúlt, olyan tömeges volt a jelentkezés, hogy a magyar és német sorozóbizottságok három műszakban is alig 

tudták ellátni feladatukat, így kényszersorozásokra nem volt szükség. Részletesen: G. -  PAYER ENDRE A  

„HUNYADI"  HADOSZTÁLYOK  TÖRTÉNETE,  1944-1945 

 http://epa.oszk.hu/00000/00018/00080/pdf/EPA00018_hadtortenelmi_1996_01_152-227.pdf 
627

 Német Demokratikus Köztársaság. Kelet-Németország, azaz a szovjet megszállási zóna. Csak úgy pontos a 

dolog, hogy ezeknek a családoknak a nagy része magyar volt korábban. Őket a háború után kiűzték, kitelepítet-

ték az országunkból! 
628

 Német Szövetségi Köztársaság. Nyugat – Németország, azaz amerikai, brit, francia megszállási zóna. Ide is 

érkeztek kitelepített családok. 
629

 Görbedi Miklós: 1020 nap az őrtornyok árnyékában. A tiszalöki hadifogolytábor története. (Tiszalök), 1989. 

(1990.) 

http://epa.oszk.hu/00000/00018/00080/pdf/EPA00018_hadtortenelmi_1996_01_152-227.pdf
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A tragikus véget ért tiltakozás után, a külföldi illetőségűvé vált hadifoglyokat is hamarosan 

elengedték. Mintegy tizennégy hadifogoly börtönbüntetése miatt csak 1955-ben szabadult, 

akik még ez év őszén a Német Szövetségi Köztársaságban telepedtek le.  

Tiszalökről különböző ürüggyel néhány embert tovább szállítottak Kistarcsára, Vácra, a Mar-

kó utcai börtönbe Budapestre, Kecskemétre, Balassagyarmatra és az oroszlányi szénbányába. 

Ezen emberek későbbi sorsát nem ismerjük, bár Dr. Sztáray Zoltán emlékszik ezekre a tisz-

tekre.  

Néhány összesítő adat ezekről a táborokról.
630

 

 

Felügyeletet 

ellátó 

börtön 

Sor- 

szám 
Munkahely 

Őrök 

létszáma 

(fő) 

Rablétszám 

(fő) 

1953. 

01. 

1953. 

02. 

Válto- 

zás 

1953. 

01. 

1953. 

02. 

Válto- 

zás 

Miskolc 

M.B. 

9. Egyetemváros 63 63 0 677 673 -4 

10. Hejőcsaba 72 69 -3 1044 1040 -4 

11. 
Repülőtér 

(katonai elítéltek) 
76 74 -2 989 941 -48 

Farkaslyuk 
18. Tólápa 

97 97 0 
694 674 -20 

19. Ladánybánya 250 260 +10 

Kazincbarcika 20. 

Kazincbarcika 

175 175 0 

2460 2153 -307 

Kazincbarcika 

(katonai elítélt) 
215 213 -2 

Kazincbarcika 

(internált) 
1293 1293 0 

Ormospuszta 
23. Szuhakálló - Szeles akna 39 39 0 322 312 -10 

24. Ormospuszta 42 42 0 385 361 -24 

Sajóbábony 30. Sajóbábony 86 86 0 736 712 -24 

   650 645 -5 9065 8632 -433 

         

Országos 2072 2130 +58 23932 24069 +137 

 

A táblázat adatiból látszik, hogy a környezetünkben a rabok 36 %-át, az őrök 30 %-át foglal-

koztatták! Ez is mutatja, hogy ez a körzet bányászatilag, ipartelepítésileg igen előkelő helyet 

foglalt el… 

 

Nos, ezek után vissza Kazincbarcikára! Itt az ÁVH által működtetett – hadifoglyokat 

dolgoztató – internáló táborról lesz szó. 

1950–1951 fordulóján a szovjethatóságok által átadott volt hadifoglyok jogi státuszát akarták 

rendezni, akiknek többségét a tiszalöki és kazincbarcikai internálótáborba szállították. A volt 

hadifoglyok egy részének csak ekkor állították ki az internálási véghatározatát. 
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 1953. januári adatok. A táblázatban az internáló és KÖMI táborok is szerepelnek. Az anyagból csak a szá-

munkra fontos adatokat vettük ki. 

Marschal Adrienn Munkatáborok Komárom-Esztergom megyében Csolnok, Oroszlány, Tatabánya 

http://real-phd.mtak.hu/387/1/Marschal%20Adrienn_disszert%C3%A1ci%C3%B3.pdf 

http://real-phd.mtak.hu/387/1/Marschal%20Adrienn_disszert%C3%A1ci%C3%B3.pdf
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„… A tiszalöki tábor annak köszönhette felállítását, hogy az 1950-ben induló első öt-

éves terv törvénybe iktatta egy vízlépcső és egy vízerőmű felépítését Tiszalöknél. A munkát 

ugyan szakemberek irányították, de a nagyberuházáshoz rabokat vittek dolgozni. A tábor lét-

száma 1400–1500 fő körül mozgott.  

Ugyancsak nagyberuházás építése céljából jött létre a kazincbarcikai tábor, amelynek 

lakói a Borsodi Vegyi Kombináthoz szolgáltattak munkaerőt. E tábor filiáléja – mintegy a 

kazincbarcikai „szocialista város”- építés fedésébe rejtett leányvállalata – volt a szomszédos 

Sajóbábony mögötti hegy gyomrába vájt, és titokban kiépíteni próbált hadivegyészeti 

üzem…”
631

 

 

 

Nyomorúságos barakkjaikat csak 1956 nyarán verték szét, részben. Az idősebbek még emlé-

kezhetnek a kazincbarcikai és berentei területeken volt, ilyen építményekre. Ezen kívül, mint 

az majd a visszaemlékezésekből is kiderül, más helyeken is elszállásolták őket. 

A „borsodi kooperáció” építkezéseihez a szükséges anyagokat a MÁV szállította a helyszín-

re. Édesapámtól
632

 tudom, hogy a vonatokkal ezekre a helyszínekre bejáró vasutasok sokszor, 

nagy kockázatot vállalva hírt vittek és hoztak, a felismert emberektől, mert bizony sokakat 

ismertek fel.  

Így találkoztak bánrévei, barcikai mozdonyvezetők, és más vasutasok, szintén bánrévei és 

környékbeli lakosokkal – akik hadifogolyként dolgoztak
633

 – a BVK építésén, de a Béke-

városban is. A hírvivés ezekben az időkben nem volt veszélytelen, mert a vonatok ki- és bera-

kodását az ÁVH szigorúan felügyelte, bár köztük is voltak különbségek. Ennek ellenére sza-

botázs, vagy egyéb jogcímen a „hírvivő” is a táborban találhatta magát, egy kettőre. 

 

„… A pártnak az az irányelve, hogy hát félreállítani mindazokat, akik nem közvetlen 

tapsolnak és kiabálnak. Akkor voltak a nagy leinternálások, akkor hívták életre Tiszalököt, 

Recsket, Várpalotát, Kazincbarcikát, Komlót meg a satöbbieket. Jogtalanul internálták le 

őket, mert hiszen ezeknek az embereknek nagy része nevelhető lett volna, és nem ellensége a 

rendszernek. Hisz közben otthon apámat is letartóztatták, alig tudtam kimenteni…”
634

 

 

„…Úgy volt, hogy ide Recskre egyáltalán nem akartam jönni. Már az csalódás volt. 

De engem megfogtak Pesten azzal a Fő utcában, hogy maga idevalósi. Hazamegy. Hát maga 

haza se akar menni? Mert ide senki se akart gyónni, mert ennek volt a legrosszabb híre. En-

nek a Recsknek. Mert Kazincbarcikán is voltak rabok, oda a Szovjetunióból jöttek haza fog-
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 A kommunista uralom történetének legsötétebb lapjai  

http://barankovics.hu/cikk/a-kommunista-uralom-tortenetenek-legsotetebb-lapjai 
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 id. Rónaföldi Zoltán akkor a  MÁV bánrévei, majd a diósgyőr-vasgyári fűtőházának vontatási tisztje.  Később 

1954-től a bánrévei fűtőházat vezette, majd 1962-től a kazincbarcikait, utána rövidesen a berentei MÁV vontatá-

si főnökség vezetője.  
633

 Volt katonák, csendőrök… 
634

 Fórián István a „Borzas”, az ÁVH főhadnagya, az operatív csoport vezetője Recsken, később nyugdíjas gép-

kezelő. 

http://barankovics.hu/cikk/a-kommunista-uralom-tortenetenek-legsotetebb-lapjai
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lyok, akik nem voltak megbízhatóak, meg Tiszalökön is. De Recsk politikai tábor volt valójá-

ban. Hát aztán végre mégiscsak engem nyomtak ide…”
635

 

 

„…- A recski büntető munkatáborról tudna valamit mondani? 

- A recski tábor sohasem tartozott az Igazságügy-minisztérium vagy a Belügyminiszté-

rium felügyelete alá, nem büntetés-végrehajtási munkahely, hanem internálótábor volt és az 

Államvédelmi Hatóság felügyelete alá tartozott. Ilyen ÁVH-s tábor volt még tudomásom sze-

rint Kazincbarcikán, Kistarcsán és Tiszalökön is. 

- Mit tudhatott egy igazságügyis szakember az ÁVH táborairól? 

- Tulajdonképpen semmit. Mi ezeknek a táboroknak a tájékára sem mehettünk, semmi-

féle hatáskörünk nem volt ott, hivatalosan azt sem tudtuk, hogy egyáltalán léteznek, ha hébe-

hóba valaki onnan valamilyen különös szerencse folytán igazságügyi börtönbe került, az 

rendszerint mélyen hallgatott…”
636

 

 

A Magyar Királyi Csendőrség alakulatai – bár erre sem eredeti feladatuk, fegyverze-

tük, sem kiképzésük nem tette alkalmassá őket – sok helyen harcoltak szükségből a háború 

során. Rendre fel is morzsolódtak igen gyorsan. A legnagyobb létszámban való bevetésükre 

Budapest ostroma során, a védelmi harcokban került sor. Ez a magyarázat arra, hogy a későb-

bi, hazai hadifogoly „kényszer-munkatáborokban” nagyon nagy számban voltak jelen. 

A háború során hadifogságba esettek egy része, de Budapest ostromának
637

 végén, a Budán 

fogságba esett csendőrök, csendőrtisztek nagy többsége az uzmányi hadifogolytáborba került, 

egyes kivételektől eltekintve 1950-ben érkeztek újra Magyarországra, de a szabadulás majd 

csak 1953-54-ben jött el számukra, mivel a fogolytáborból a kazincbarcikai, vagy a tiszalöki 

építkezésekre kerültek.
638

 

 

„… a m. kir. Csendőrség részéről öt teljes zászlóalj vett részt a védelmi harcokban, 

mégpedig-, a galántai, a zilahi, a székelyudvarhelyi, a besztercei és a pécsi zászlóalj csendőr-

ségi felügyelői adat szerint Szilárdy Gyula
639

 ezredes parancsnoksága alatt 3.000 csendőr és 

160 tiszt veszett oda
640

 Budapest védelmében… 
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 Kovács János az ÁVH alhadnagya, politikai tiszt, később erdei munkás. 
636

 Dr. Felvinczi Tamás jogász, büntetés-végrehajtási szakértő.1948-tól 1955 végéig az Igazságügy-

minisztériumban dolgozott a büntetés-végrehajtás területén. Századosi rendfokozattal szerelt le, de nem az iga-

zságügytől, mert a büntetés-végrehajtást 1952-ben a Belügyminisztérium hatáskörébe utalták át. ÁVH százados. 
637

 Az ostrom a jó kifejezés! Eredetileg szó sem volt felszabadításról, hanem Budapest bevételéről és ostromáról. 

Erre utal az okkor kiadott szovjet kitüntetés megnevezése is! „За взятие Будапешта”. Később lett belőle felsza-

badítás. 
638

 Sőregi Zoltán: Adalékok a Budapest ostromában harcoló csendőralakulatok történetéhez  

http://www.csendor.com/konyvtar/irasok/magyar/Budapest%20ostrom%E1ban%20-%20S%F6regi%20Z.pdf 
639

 Helyesen → Vitéz Szilády (Morell) Gyula, csendőr ezredes (Kassa, 1892. 03. 27 - Debrecen, 1945. 05. 02.). 

Szilády Gyula csendőr ezredes a budapesti I. csendőrkerület gödöllői osztályának vezetője volt, majd a debreceni 

VI. csendőrkerület parancsnokává nevezték ki. Részt vett a debreceni gettó és a gyűjtőtábor megszervezésében. 

Később a bekerített Budapesten részt vett a szovjet csapatok elleni harcokban. A háború után közvetlenül az 

apafai „zsidó kivégzés” miatt vonták felelősségre.  Az ügyben közvetve érintett csendőrtisztek közül Szilády 

Gyula csendőrezredes, a VI. csendőrkerület parancsnoka, Binder Gusztáv főhadnagy, a Nemzeti Számonkérés 

Szervezete (NSZSZ) volt a Nemzeti Számonkérő Különítmény (NSZK) katonai nyomozó alosztályának pa-

http://www.csendor.com/konyvtar/irasok/magyar/Budapest%20ostrom%E1ban%20-%20S%F6regi%20Z.pdf
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Oda tartozott még az elfoglalt területek őrseiről, valamint az ungvári és nagyváradi 

tanzászlóaljak megmaradt csendőreiből szervezett két karhatalmi zászlóalj is. Ezek az alaku-

latok azonban hiányos fegyverzetük és csökkentett létszámuk következtében nem képviselték az 

elnevezésükkel arányban álló katonai erőt… 

A harcok Budapestért szünet nélkül folytak.. .A gyűrűbe zárt védők napról napra sú-

lyosabb lőszer-, élelem- és gyógyszerhiánnyal küzdöttek. A lőszerhiány először a nehéz fegy-

vereknél következett be, majd fokozatosan a könnyű fegyvereknél is lőszerhiány kezdett fellép-

ni. A német rohamlövegek január hónapban már lőszer nélkül a kapualjakban tétlenül me-

resztették torkukat az utca felé. A védők már csak könnyű fegyverekkel harcoltak a harcko-

csikkal, tüzérséggel jól felszerelt és légitámadással segített támadók ellen. Az a kevés utánpót-

lás, amit a Dunántúlról ejtőernyővel próbáltak a védők részére bejuttatni, túl kevésnek bizo-

nyult, egy részében a szovjet csapatok birtokába került… 

az elfoglalt házak óvóhelyein esténként megjelent két-három szovjet katona és minden 

tizennyolc-húsz év közötti férfit elvitt „igazolás”-ra. Azt ígérték, hogy hivatalos írást kapnak, 

amellyel majd szabadon közlekedhetnek. Így néhány katona 150-200 embert is elcsalt ottho-

nából. A csoportok hátrább gyülekeztek. Itt rögtön kiszedték közülük a csendőröket, rendőrö-

ket és katonatiszteket, civileket ismeretlen helyre szállítottak. A többiek még egy-két napot 

gyalogoltak, míg végre szögesdróttal bekerített és gondosan őrzött táborokba kerültek. Innen 

aztán hadifoglyokként a Szovjetunióba kerültek… 

A magyar nép nevében Miklós Béla vezérezredes, az ideiglenes magyar kormány miniszterel-

nöke, Budapest „felszabadításáért” köszönő táviratot intézett Sztálin marsallhoz…”
641

 

 

 

 Nos, kezdődjenek az emlékezések, most már Kazincbarcikára! 

 

„… Országszerte az ÁVH (Államvédelmi Hatóság, melynek politikai szárnya a hírhedt 

Államvédelmi Osztály, vagyis az ÁVO) parancsnoksága alatt működtetett kényszermunkatá-

borokat először a Horthy-rendszerben társadalmi vezető vagy rendfenntartó szerepet betöltő 

emberekkel töltötték meg, valamint a vagyoni alapon ellenségnek, „osztályidegennek” nyilvá-

nítottakkal. Amikor ezekből kifogytak, akkor sorra kerültek ama általuk földhözjuttatott kisbir-

tokosok, napszámosok, vagy béresek, akik ragaszkodtak a földhöz, és nem akartak belépni a 

termelőszövetkezetekbe. Nem kegyelmeztek a Szovjetunióból hazatérő hadifoglyok egy részé-

nek (csendőrök, rendőrök és hadbírók) sem, mert „hazatérésük” után a legkegyetlenebb 

ÁVH-sok parancsnoksága alatti táborokba küldték őket.  

                                                                                                                                                                                     

rancsnokhelyettese és Demeter Zoltán főhadnagy, az NSZK ipari nyomozó alosztályának egyik parancsnokhe-

lyettese kerültek bíróság elé. Meg kell azonban jegyeznünk, hogy egyiküket sem közvetlenül az apafai tömeg-

gyilkosság, hanem a nyilas uralom alatt a Dunántúlon elkövetett tetteik miatt vonták eljárás alá.  Szilády Gyula 

ezredest kivégezték, egyes források szerint azonban már az akasztás előtt agyonverték.  Husvéth András – Ko-

vács Gergely: Adalékok az apafai tömeggyilkosság vizsgálatához 
640

 Ez így csak nagy vonalakban igaz! A jelölt létszámadatok a csendőralakulatok teljes állományát mutatja. 

(Ungváry Krisztián) Bizonyos viszont, hogy a csendőregységek aránytalanul nagy veszteségeket szenvedtek! 
641

 Dr. Rektor Béla: A Magyar Királyi Csendőrség oknyomozó története 
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Herendi Ödön, a szovjet hadifogságból hazatért, és a kazincbarcikai táborba hurcolt kiszol-

gáltatott magyar így jellemzi a táborban uralkodó helyzetet: 

„Hangsúlyoznom kell, hogy a szovjet és az ÁVH-s fogság mérlege a szovjet javára billen. Ott 

csak fogva tartottak – igaz, mostoha körülmények között –, de nem volt tancél a megalázás. Az 

ÁVH-nál pedig éppen ez volt a fő szempont. Szovjet fogságból levelezhettünk, szovjet és ma-

gyar újságokat kaphattunk, az ÁVH-nál abszolút hírzárlat volt, nem is beszélve a fenyítések-

ről.” 

Meg kell jegyezni ugyan, hogy a Szovjetunióban, mint hadifoglyoknak a nemzetközi szerződé-

sek némi védelmet biztosítottak, míg a barcikai táborban a „tábor operatív tisztje” volt az élet 

és halál ura, aki a következőkkel vigasztalta a kiszolgáltatottakat: 

„Először tönkretesszük magukat fizikailag, azután majd lelkileg, végül felakasztjuk magukat. 

Mi ebben az országban azt csinálunk, amit akarunk!” 

A kazincbarcikai tábor 1951. október 6-tól 1953. szeptember 16-ig működött. A táborok fel-

oszlatása után „szabadlábra helyezettek” „legveszélyesebbjei” ki lettek tiltva a nagyvárosok-

ból, és csak nagyon nehezen kaptak munkát – rendszerint nem képzettségükhöz méltót –, va-

lamint sokan közülük rendőri megfigyelés alatt állt egészen 1989-ig…”
642

 

 

 

„A szovjet hadifogságból 1950 decemberében szállítottak haza Magyarországra. Bu-

dapesten rögtön a Mosonyi úti börtönbe zártak. Innen néhány száz társammal 1951 októberé-

nek egyik hideg éjszakáján erős ÁVH-s (Államvédelmi 

Hatóság, azaz kommunista politikai rendőrség) őrizettel 

lefüggönyözött fapados vasúti kocsikban Kazincbarciká-

ra vittek. Útközben az ülésekről felállni vagy az ablakon 

kitekinteni tilos volt. 

 

A „Békeváros” épületei
643

 

 

Már virradt, amikor vonatunk megállt és kis motyóink-

kal, vásott egyenruháinkban vagy szovjet paplanruhában 

elhagytuk a vasúti kocsikat. Egy nagy, üres területre te-

reltek bennünket, melyet háromszoros szögesdrót kerítés 

vett körül. Mellette táblák sorakoztak: „Megközelíteni 

tilos! Az őr felszólítás nélkül lő!” Az őrtornyokban géppuskák és géppisztolyos ÁVH-s őrök 

voltak. Az üres terület mellett egy szintén szögesdróttal és őrtornyokkal körülvett négy három-

emeletes bérház állt, amit Békeváros széléből különítettek el.
644
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 Radics Géza: 1956 és előzményei (www.hunsor.se/1956 FOUNDED 1997., Norrköping, Sweden HUNSOR - 

Una Eademque Libertas) 
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 Kismarton Zsolt: Kazincbarcika története röviden – egy kicsit másképp – Kiegészítés a 3. részhez: A Békevá-

ros.  
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 Ide tereltek bennünket, hol a hadifogságból megmentett apró értékeinket „önként” le kellett 

adni. Névcédulával ellátott kis csomagjaink a „raktár”-ba kerültek. Ruháinkat a kiselejtezett 

és fekete csíkokkal megfestett „népi hadseregbeli" egyenruhákra cserélték ki, amelyeken ko-

rona nélküli magyar címeres gombok voltak. Ugyanekkor a hadsereg és az ÁVH az ötágú csil-

lagos gombokat viselte. 

Másnap hajnalban már meg is kezdődött a kényszermunka: kubikolás, házak és épületek alap-

jainak kiásása. A legkegyetlenebb dolog a „kavicsbányában” való robotolás volt. Ott kőfej-

téssel, talicskázással és az állandó mozgásban levő hordszalagra való kavicslapátolással tel-

tek el a napok, hetek, hónapok. 

A tábor létszáma körülbelül 2000 volt. A legnagyobb rész csendőrökből állt. A csendőrtiszte-

ket a kavicsbányába osztották be. Céljuk a nehéz testi munka végeztetésén kívül az emberi 

méltóság teljes megalázása volt. Csak „zsivány, gazember, betyár, haramia, népnyúzó vagy 

bitang” néven szólítottak. Ebben nemcsak az ÁVH-s legénység, de tisztjeik is erősen kéjeleg-

tek. Megfelelő hajcsárokról is gondoskodtak. A kavicsbányában a munkavezető „fekete cár” – 

egy áruló csendőrkerületi gépkocsivezető – Monori szakaszvezető volt. A keze alá beosztottak, 

de főleg a csendőrtisztek, igen sokat szenvedtek komisz és szadista hajlamai miatt. Az ember-

telen hajsza következtében egymásután nőttek ki a földből a hatalmas betonívek és hűtőtor-

nyok. Az előzőleg üres terület kezdeti „benépesülni.” Vasárnapokon a raboknak csak egy ré-

sze pihent, mert a vasúti szerelvénnyel beérkezett homokot, téglát vagy cementet akkor is ki-

rakatták, hogy a kocsikért ne kelljen fekbért fizetni. 

A hármas számú épület alatt volt egy tizennyolc-cellás pincebörtön. Itt folytak a kihallgatá-

sok, illetve „szűrések”. A főkínzőmesteri tisztet a cigány származású Szűcs–Fürst Béla
645

 

ÁVH-s hadnagy látta el. Csak úgy emlegettük, hogy a „fekete hadnagy.” Ő volt az élet és ha-

lál ura a táborban. Fő tartózkodási helye a „pofozó szoba” volt. A kegyetlenkedésekben maga 

járt elől jó példákkal. Különböző szervezkedéseket, földalatti összeesküvéseket próbált jegy-

zőkönyvekkel bizonyítani. A beismerő vallomásokat kurtavassal, álló és vizescellákkal, koplal-

tatással igyekeztek megszerezni. A csendőrök közül hosszabb ideig tartották a pincebörtönben 

Zalasdy Ferenc
646

 ezredest, Budur Károly
647

 és Láncz László
648

 századost, akit később ki is 

végeztek. Ott szenvedett még Fery Pál
649

 és Fráter János
650

 főhadnagy, Üveges Sándor
651
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 A városban az első megépített épület – akkori jelzése szerint – a „C” volt. (Ez ma az Egressy úton a Posta 

felől nézve az első épület jobbra.) Ez 1951-ben készült el. Elkészülte után azonnal körülkerítették és munkatábo-

ros rabok kerültek ide és az „A” „B” (esetleg „F”) épületekbe is. 1953 végéig ilyen célra használták ezt az épüle-

tet. Ezért is lehet az, hogy az épületnél néhány helyen az 1955-ös építési időpont szerepel. Ennek – sajnos – 

egyszerű magyarázata van. A rabtábor (hadifoglyok főleg) felszámolása után alakították csak ki benne a lakáso-

kat, amit Kazincbarcika új lakói 1955-ben vehettek csak a birtokukba. Az „A”, „B” és „F” épületeknél is gondok 

vannak az évszámokkal, mert egyes helyeken az „A”, „B” és „F” épületek 1952-re vannak datálva. Az emlékező 

viszont 1951 októberében már négy körbekerített épületről szól! Egy tömbbe „praktikusan” körbekeríteni csak az 

„A”, „B”, „C” és „F” épületeket lehet! (1954: D, E, K épületek.)  
645

  Kiszely: ÁVH egy terrorszervezet története című könyv névsorában szerepel, Szűcs Béla, hadnagyként. 
646

 Zalasdy Ferenc cső. ezredes 1899.03.05./Tényleges szolgálat: 1917.08.17.  
647

 Budur Károly cső (csendőr). százados 1914.05.12. /1940.07.01. hivatásos állományba vétel kezdete. 
648

 Láncz László cső. százados 1909.01.06./Tényl..szolg  1932.08.20. 
649

 Fery Pál cső. százados 1920.05.02./ Tényl..szolg  1941.08.20. 
650

 Fráter János cső. főhadnagy 1919.08.31./ Tényl..szolg  1940.07.01 
651

 Üveges Sándor cső. g. (gazdászati) főhadnagy ?/1942.03.15. 
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g.
652

 főhadnagy, Tatár András
653

 g. hadnagy, Tóth Aurél
654

 és Tereskey József
655

 zászlós is. 

Jómagam 165 napig sínylődtem abban a börtönben. Az idősebbek közül a táborban halt meg 

Hartay Rezső
656

 alezredes és Vukováry Kálmán
657

 g. alezredes. 

1952 karácsony másodnapján kőfejtésnél rám szakadt a bánya, amely alól társaimnak sikerült 

kiásniuk. A bal lábam három helyen tört el. A mosonyi úti börtönkórházba kerültem. Itt kö-

ménymagos levessel és szántott marharépa-főzelékkel „tápláltak” bennünket. A betegek na-

gyon legyengültek. A gyógyítással sem az Izraelből behívott ÁVH-s orvos alezredes, – aki még 

magyarul sem tudott, – sem pedig Pethő
658

 orvos őrnagy nem sokat törődött. Az általuk mun-

kára alkalmasnak minősítetteket visszaszállították a különböző munkatáborokba. Én is vissza-

kerültem Kazincbarcikára. Itt a „vegyi kombinát” épületeinek nagy része az 1953. év végére 

elkészült s ekkor kezdtek a rabok szabadulni. A csendőröket az utolsó napra hagyták. 

Csoportonként az 1 -es épület alsó nagy szobájába rendeltek bennünket. Ott arra figyelmez-

tettek, hogy annak elmondása, hol, kivel, meddig voltunk, mit csináltunk és hogyan bántak 

velünk: „államtitok elárulása.” Ezért több évi börtönbüntetés jár. A hallgatást írásban is 

megígértették. Hazaérkezésünk után a helybeli ÁVH-nál kellett jelentkeznünk, mert a belügy-

miniszter rendőri felügyelet alá (ÁVH) helyezett minden csendőrt rendfokozati különbség nél-

kül. 

Rajtam és a fentebb említetteken kívül a következő csendőrtisztek voltak a kazincbarcikai 

munkatáborban: Kricsfalussy-Hrabár Sándor
659

 és Barabás József
660

 ezredesek. Dr. vitéz 

Gereőffy Géza,
661

 Lovas Nagy István
662

 és Thassy-Plávensky Ferenc
663

 alezredesek. Dr. ne-

mes Kacskovics Balázs,
664

 Csikós Jenő,
665

 Kovási Bretán Sándor,
666

 dr. vitéz Kovách Jenő,
667

 

nemes Simon László,
668

 dr. Csethe Miklós,
669

 Klim László,
670

 Dávid Sándor,
671

 dr. Nagy Atti-

la,
672

 Igmándi Simon Jenő,
673

 dr. Polgár Barna
674

 és dr. Bogya András
675

 századosok. A ké-
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 Gazdászati→ a csendőrség szervezetében képzett gazdászati tisztek szolgáltak, akik az ellátást, pénzügyeket, 

stb. intézték. 
653

 Tatár András cső. g. hadnagy ?/? 
654

 Tóth Aurél cső. cső. zászlós ?/? 
655

 Tereskey József cső. zászlós ?/? 
656

 Hartay Rezső cső. alezredes 1899.05.26./ Tényl..szolg  1916.08.18. 
657

 Vukováry Kálmán cső. g. alezredes 1892.02.18./ Tényl..szolg  1913.11.04. 
658

 Pető László áv. alezredes Kiszely Gábor: ÁVH Egy terrorszervezet története. 
659

 Kricsfalussy-Hrabár Sándor cső. ezredes 1894.04.01./Tényl.szolg. 1915.03.15. 
660

 Barabás József cső. ezredes 1899.06.11./Tényl.szolg. 1916.08.18. 
661

 Dr. vitéz Gereőffy Géza cső. alezredes 1895.12.01./Tényl.szolg. 1916.10.01. 
662

 Lovas Nagy István cső. alezredes 1891.09.30./Tényl.szolg.1912.11.01. 
663

 Thassy-Plávensky Ferenc cső. alezredes 1896.11.07./Tényl.szolg.1918.11.01. 
664

 Dr. nemes Kacskovics Balázs cső. százados1915.07.30./Tényl.szolg.1940.07.01.. hivatásos állományba vétel 

kezdete. 
665

 Csikós Jenő cső. százados 1915.02.12/ Tényl.szolg. 1940.07.01.. hivatásos állományba vétel kezdete. 
666

 Kovási Bretán Sándor cső. százados 1915.05.09./Tényl.szolg. 1940.07.01.. hivatásos állományba vétel kezde-

te. 
667

 dr. vitéz Kovách Jenő cső. százados ?/? 
668

 nemes Simon László cső. százados 1912.06.16./Tényl.szolg. 1939.01.01.. hivatásos állományba vétel kezdete 
669

 dr. Csethe Miklós cső. százados 1910.11.26/ Tényl.szolg. 1942.06.18.. hivatásos állományba vétel kezdete 
670

 Klim László cső. százados 1914.08.30./Tényl.szolg. 1942.06.18.. hivatásos állományba vétel kezdete 
671

 Dávid Sándor cső. százados 1913.06.30./Tényl.szolg. 1942.06.18.. hivatásos állományba vétel kezdete 
672

 dr. Nagy Attila cső. százados 1913.09.24./Tényl.szolg. 1940.07.01.. hivatásos állományba vétel kezdete 
673

 Igmándi Simon Jenő cső. százados 1909.02.26./Tényl.szolg.1931.08.20. 
674

 dr. Polgár Barna cső. százados 1913.10.01. Tényl.szolg. 1939.05.01.. hivatásos állományba vétel kezdete / 
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sőbb kivégzett Félegyházy-Medgyesy Ágoston,
676

 Bugarin Horváth Pál,
677

 dr. Lányi Zoltán,
678

 

Lám Béla,
679

 dr. Veres Andor,
680

 Tassi Becz Ádám,
681

 vitéz Kásás László,
682

 Zajka Gyula,
683

 

Mészey Géza,
684

 vitéz Komporday Pál
685

 és Vámosi József
686

 főhadnagyok. 

Bánházy Tibor
687

 g. főhadnagy. Kéry Kálmán,
688

 Herendy Ödön,
689

 vitéz Komondi Zoltán
690

 

és Tárkányi László
691

 hadnagyok. 

Bálványosi Árpád
692

 és Páhoki János
693

 g. hadnagyok, vitéz Széki István
694

 zászlós és dr. 

Szamosujvári Novák Dániel
695

 hadapród csendőr őrmester. 

A kazincbarcikai kőbányában tiszti bajtársaikkal együtt szenvedtek a tiszthelyettesek és csen-

dőrök is, akiknek száma sokszorosan felülmúlta a fentebb említettekét.
696,697
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 dr. Bogya András cső. százados 1913.07.26./Tényl.szolg. 1940.07.01.. hivatásos állományba vétel kezdete 
676

 Félegyházy-Medgyesy Ágoston cső. főhadnagy ?/? 
677

 Bugarin Horváth Pál cső. főhadnagy 1919.09.17./Tényl.szolg.1941.08.20. 
678

 dr. Lányi Zoltán cső. főhadnagy 1914.12.25./Tényl.szolg.1943.08.20 
679

 Lám Béla cső. főhadnagy 1918.04.16./Tényl.szolg.1939.08.20. 
680

 dr. Veres Andor cső. főhadnagy ?/? 
681

Tassi Becz Ádám cső. főhadnagy 1920.05.19./Tényl.szolg.1941.08.20. 
682

 vitéz Kásás László  cső. főhadnagy 1920.06.09./Tényl.szolg.1942.06.18. 
683

 Zajka Gyula cső. főhadnagy 1919.06.20./Tényl.szolg.1941.08.20. 
684

 vitéz Komporday Pál cső. főhadnagy 1920.08.20./Tényl.szolg.1942.06.18. 
685

 Mészey Géza cső. főhadnagy 1921.03.23./Tényl.szolg.1941.08.20. 
686

 Vámosi József cső. főhadnagy 1915.11.24./Tényl.szolg. 1942.06.18.. hivatásos állományba vétel kezdete 
687

 Bánházy Tibor cső. g. főhadnagy 1914.04.22./Tényl.szolg.1937.06.01. 
688

Kéry Kálmán cső. hadnagy ?/? 
689

Herendy Ödön cső. hadnagy ?/? 
690

vitéz Komondi Zoltán cső. hadnagy ?/? 
691

 Tárkányi László cső. hadnagy 1921.05.05./Tényl.szolg.1943.08.20 
692

 Bálványosi Árpád cső. g. hadnagy 1912.10.15./Tényl.szolg.1940.10.01. 
693

 Páhoki János cs. g. hadnagy ?/? 
694

 vitéz Széki István cső. zászlós ?/? 
695

 dr. Szamosujvári Novák Dániel cső. hadapród őrmester ?/? 
696

 Vitéz nemes baranchi Tamáska Endre - Zoltán, csendőr százados 1913. május 30-án született, Nyíregyházán. 

majd a debreceni Tisza István egyetemen szerzett jogi diplomát. Mint fogatolt tüzér hadapród őrmester nyert 

felvételt a m.kir. csendőrséghez. A Ludovika és a csendőrtiszti tanfolyam elvégzése után 1937-ben avatták had-

naggyá. 1940. 07. 01. a testületbe kerülésének ideje, 1937-es sorolási évvel. Több helyen szolgált, többek között, 

mint tábori csendőr parancsnok az orosz fronton, végül pedig szárnyparancsnokként Máramarosszigeten, a VIII. 

csendőrkerületben. 1941-ben és 1944-45-ben hadibeosztásban szovjet hadműveleti területen szolgált. Az orosz 

front nyomására őrseivel délre vonult, ahol orosz fogságba kerültek. Hat év után szabadult a hírhedt Délre vo-

nult, ahol orosz fogságba estek. Hat év után szabadult a hírhedt szibériai, majd voronyezsi melletti hadifogolytá-

borokból, de hazakerülve azonnal a kazincbarcikai kényszer munkatáborba szállították, ahol a szibériainál is 

rosszabb bánásmódban részesítették a csendőröket, velük végeztetve a legveszélyesebb és legnehezebb munká-

kat, amely majdnem életébe is került. Évek múlva kiszabadulva fegyházbüntetéssel sújtották (a Mosonyi úti 

börtönben volt bebörtönözve). Innen csak az 1956-os szabadságharc mentette ki, amelyben maga is aktívan részt 

vett, mint a Nemzetőrség tagja. Emiatt a szovjet megszállás elől szeretett hazája elhagyására kényszerült. Az 

Egyesült Államokban, Pittsburghban telepedett le, ahol mindjárt bekapcsolódott az emigráns csendőrök életébe. 

Különféle pozíciókat töltött be az MKCsBK-ban (Magyar Királyi Csendőr Bajtársi Közösség) és megszervezte 

annak helyi csoportját. Ismert heraldikás és genealógus volt, valamint tehetséges, díjnyertes festőművész és 

szobrász. Az USA-ban több mint 350 bronz portréit hirdeti nevét. Az Antal-kormány az oroszországi és otthoni 

munkatáborok és börtönbüntetések okozta szenvedéseinek kárpótlása fejében tartalékos tüzér ezredesnek nevezte 

ki és tekintettel magas korára, nyugállományba helyezte, nyugdíj illeték fizetése mellett.   
697

 Dr. Rektor Béla egyetemi tanár: A MAGYAR KIRÁLYI CSENDŐRSÉG OKNYOMOZÓ TÖRTÉNETE  
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„… Kazincbarcika. 1951 tavaszától 1953 októberéig főleg volt szovjet hadifoglyok, 

csendőrök, külföldiek kerültek ide, legnagyobb létszámuk 1200 fő
698

 volt…  

Jómagam 1956 nyarán 17 éves koromban kaposvári gimnazistaként egy ifjúsági ro-

hambrigádban építettem Kazincbarcikát, aminek a kettes sorszámot kellett volna kapnia szo-

cialista városaink sorában Sztálinváros után. Kegyetlen munka volt. Azokat a nyomorbarak-

kokat kényszerültünk csákánnyal szétverni, amelyben a várost megalapozó rabok, politikai 

foglyok laktak. Megpiszkosodtunk és megtetvesedtünk, naponta háromszor sorba álltunk va-

lami ehetetlen kosztért, s végül még nekünk kellett egy-

két-forintot befizetni a pénztárba, oly keveset keres-

tünk…”
699

 

 

A tiszalöki sortűz 

1953. október 4.
700

 

 

Milyen lehetett az élet a kazincbarcikai rabtáborban? 

Erre csak annyit, hogy a visszaemlékezők szerinti a „na-

gyon rossz hírű” és „embertelen” tiszalöki táborból 

időnként – büntetésből – a kazincbarcikaiba vittek át 

rabokat, hogy fegyelmezzék őket… Pedig a tiszalöki sem 

volt egy „lánynevelő intézet”! 

Ahhoz, hogy a történetnek ez a része is értelmezhető legyen, néhány gondolat a tiszalöki tá-

borról is! 

 

„… – Annak idején különféle történetek keringtek külföldön a tiszalöki táborban tör-

téntekről. Hallott ön ezekről? 

– Ebben a táborban az ÁVH, részben vagy kizárólag, pontosan már nem emlékszem, 

külföldieket, franciákat, nyugat-németeket, olaszokat és jugoszlávokat tartott fogva, ezért a 

tábort csak úgy félig-meddig adták át nekünk 1953-ban. 

A külső őrség teljesen az ő embereikből állt, többségében a belső is, mi tulajdonkép-

pen csak egy parancsnokot adtunk oda, aki, büntetés-végrehajtási tiszt lévén, teljesen járatlan 

volt az internálótábor vezetésében, de a foglyokról sem tudott semmit. Akkor már befejezés 

előtt álltak az illetékes budapesti diplomáciai képviseletekkel folytatott tárgyalások, a katonai 

attasék már névsort is kaptak arról, hogy milyen állampolgáraik fognak szabadulni és mikor. 

A foglyokat az ÁVH természetesen nem tájékoztatta arról, hogy napokon belül szabadulni 

fognak, azok viszont nyugtalankodtak, mert bár pontosan nem tudták, hogy mi történik, de 

érezték és érzékelték, hogy valami van a levegőben. A nyugtalanság végül is zendüléshez veze-

tett, amelynek során rövid időre még a parancsnokot is fogságba ejtették s csupán néhány 

jóindulatú fogolynak sikerült őt társai kezéből kimentenie. 
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A zendülésnek nem akart vége szakadni, sőt egyre veszélyesebb méreteket öltött annyi-

ra, hogy a foglyok átlépték azt a biztonsági vonalat, amelyet semmiképpen sem volt szabad 

átlépni, mert az ÁVH szabályai szerint ilyen esetben tüzet kellett nyitni. Itt is ez történt: az 

őrtoronyban álló ÁVH-s őr golyószóróból, vagy gépfegyverből az előírásnak megfelelően 

tüzet nyitott, ennek következtében két vagy három halott is volt, külföldiek. Ebből természete-

sen országos botrány lett, a párt és állami szervek a hajukat tépték, tudniillik a névsorokat a 

diplomáciai képviseletek megbízottai már megkapták, s most elő kellett állni azzal, hogy eze-

ket és ezeket az embereket nem tudják átadni, mert meghaltak. Az ügyet csak óriási diplomá-

ciai bonyodalmak után sikerült elsimítani. 

– Hogy kerültek ezek a külföldiek a tiszalöki táborba? 

– Ezt elsősorban az Államvédelmi Hatóság tudná megmondani. Tudomásom szerint 

ezek az emberek hadifogságban voltak a Szovjetunióban, onnan kerültek át valahogy Magya-

rországra. A jugoszlávok leginkább jugoszláviai magyarok voltak, akiket hadifogolytáborok-

ból adtak át nekünk, innen viszont a két or-

szág között fönnálló rossz viszony miatt nem 

engedték tovább őket…”
701

 

 

ÁVH őrszemélyzet, Recsk
702

 

 

„… Az emberek egy részét 1951. ok-

tóber elején a Toloncházból Kazincbarcikára 

szállították a Borsodi Vegyikombinát építke-

zésének segítésére. Ezekhez még körülbelül 

négy-ötszáz fő érkezett 1951. október 6-án a kecskeméti orosz laktanya
703

 építéséről. Az itteni 

munkatábor létszáma ezer és ezerkétszáz fő között mozgott. Ebből körülbelül kétszázötven-

háromszáz magyarországi német, kétszázötven honvédtiszt, százötven-kétszáz csendőr és 

rendőr tiszthelyettes, tisztes és közkatona volt. A többiek összetétele nagyon vegyes, a társada-

lom szinte minden rétegét képviselték. Összefoglalva: körülbelül 35 %-át tartalékos honvéd-

tisztek (pap, tanár, tanító, orvos, mérnök, gazdász, egyetemi hallgató) tették ki, míg 65 %-a a 

honvédség, a csendőrség és a rendőrség hivatásos törzstiszti és legénységi tagjaiból tevődött 

össze. A tábor foglyainak rendfokozat szerinti megoszlása honvédtől ezredesig terjedt. Életko-

rukat tekintve pedig harminc-hetven évesek voltak. A könyörtelen bánásmód, baleset és az 

alacsony színvonalú egészségügyi ellátás következtében körülbelül húsz-huszonöt ember el-

hunyt, illetve nyomtalanul eltűnt. Mintegy nyolc-tíz személy pedig 1953-ban súlyos testi sérü-

léssel, bénán hagyta el a tábort. 
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Néhány embert innen 1953 nyarán átszállítottak Tiszalökre. A Kazincbarcikán marad-

tak 1953 őszén szabadultak, szeptember 13-án az utolsó hadifogoly is távozott a táborból. 

Elengedésük előtt körülbelül negyven-ötven főt rendőri felügyelet alá helyeztek és megtiltot-

ták, hogy bármely „szocialista város"-ban, vagy Budapesten állandó lakosként letelepedje-

nek. Nem mehetett viszont még haza az a körülbelül huszonöt ember, akiket ekkor egy újabb 

munkatáborba, a Tokod melletti Csolnok szénbányájába vittek. Ők innen csak 1955 végén 

szabadultak, például a nyíregyházi Bugarin-Horváth Pál. 

 

ÁVH belső őrség
704

 

 

A Kazincbarcikán elhunytak közül 

csak az alábbi emberek nevét ismerjük: 

1. Dávid Mihály, a 3. számú szerel-

vénnyel, 1950. dec. 3-án érkezett Nyíregyhá-

za - Sóstógyógyfürdőre, 

2. Galassy Gyula, a 3. számú szerel-

vénnyel, 1950. dec. 3-án érkezett Nyíregyháza -Sóstógyógyfürdőre, 

3. Hartay Rezső,
705

 az 1. számú szerelvénnyel, 1950. nov. 28-án érkezett Nyíregyháza -

Sóstógyógyfürdőre, 

4. Karádi József, a 4. számú szerelvénnyel, 1950. dec. 6-án érkezett Nyíregyháza-

Sóstógyógyfürdőre, 

5. Láncz (Vanc) László,
706

 az 5. számú szerelvénnyel, 1950. dec. 9-én? érkezett? Nyír-

egyháza - Sóstógyógyfürdőre, 

6. Repity János, a Nyíregyháza - Sóstógyógyfürdőre érkezettekről fennmaradt hiányos 

jegyzéken nem szerepel a neve, 

7. Weinper Lukács, a 2. számú szerelvénnyel, 1950. dec. 1-én érkezett Nyíregyháza- 

Sóstógyógyfürdőre, 

8. Vukováry Kálmán,
707

 a 2. számú szerelvénnyel, 1950. dec. 1-én érkezett Nyíregyhá-

za - Sóstógyógy fürdőre. 

Ők nem érhették meg a szabadság napját, mert az embertelen bánásmód és a nehéz fi-

zikai munka kikezdte egészségüket, életükre tört.  

A Kazincbarcikán internált volt hadifoglyok közül 253 fő az NSZK-ban telepedett le. 

Követték német származásuk miatt kitelepített családtagjaikat. Ők előbb-utóbb beilleszkedtek 

új környezetükbe. A volt csendőr, illetve rendőr tisztek és hadbírók szabadulásuk után ki vol-

tak tiltva a „szocialista" városokból és Budapestről. E többnyire magasan képzett, több nyel-
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vet beszélő, művelt emberek nem kaptak megfelelő állást, ezért a társadalmi beilleszkedésük is 

gyakran legyőzhetetlen akadályokba ütközött. Szinte mindnyájan fizikai munkában helyezked-

hettek el. 

Az üzem igazgatósági épületének falán 1992. október 4-én emléktáblát avattak, amely 

jelzi, hogy ott embereket kényszeríttettek szabadságuk megfosztásával az iparváros építésé-

re…”
708

  

 

ÁVH rabtábor
709

  

 

„Már biztosra vettük 1950 decembere 

elején, hogy hazamegyünk, az orosz tisztek is 

barátságosabbak lettek. Az eszünkbe sem 

jutott, hogy odahaza minden megváltozott, és 

még évekig várat magára az otthoni szaba-

dulás. 

Amikor szerelvényünk az ezeréves határon átgurult, meghatottan, elérzékenyülve énekeltük a 

Himnuszt. Nyíregyháza mellett, Sóstón egyszerű, de rideg volt a fogadtatás. Katonás szavak, 

merev magatartás a bőrkabátos ÁVH-sok részéről. Az egész éjszaka tartó adatfelvétel után, 

másnap este a transzport kétfelé vált. Ott maradtak az egykori alacsonyabb rendfokozatú 

csendőrök, a másik csoport – köztük én is –még azon éjjel megérkeztünk Budapestre a tolonc-

házba. Itt töltöttem az otthonomtól távoli hetedik karácsonyomat. Januárban továbbvittek a 

váci kesztyűgyárba. Itt szalma fekvőhelyen, meszelt ablakok mögött, tétlenségben telt az idő. 

Nyár elején átkerültünk az „orosz szabvány" szerint felépített kecskeméti, felsőszékszói
710

 sző-

lők közötti lágerbe. Vékony falú, eternit tetejű barakkokban szállásoltak el, emeletes priccse-

ken. A harmadik nap reggelén egy magas rangú ÁVH-s tiszt beszédet tartott: 

– Önök laktanyát fognak itt felépíteni. Elkészülte után hazaengedjük magukat. Munkájukkal 

fogják bebizonyítani, méltóak-e arra, hogy az új társadalom befogadja magukat, jóváteszik 

bűnüket, amit a szovjet testvérek ellen elkövettek... 

A munkaterületen civilek is dolgoztak, többségük félt tőlünk, úgy tudták, háborús bűnösök 

vagy legalábbis gyilkosok vagyunk, de feltételezték azt is, hogy munkásnak álcázott ÁVH-sok 

is vannak köztünk. Mi, kecskemétiek - voltunk vagy tizenöten - óvatosan kerestünk valakit, aki 

üzenetet vinne az otthoniaknak. Ennyi idő távolából is - magam és bajtársaim nevében - kö-

szönöm nekik a családainkkal való kapcsolatteremtést. 

A mintegy 1000-1200 fogoly szorgalmasan dolgozott, hitte, hogy a befejezés után hazakerül-

het. Gyakori volt a napi 14-16 órás munka. Sokszor vasárnap is kellett dolgozni. A nyári 30-

35 fokos meleg nagyon kimerített bennünket. Az éjszaka sem hozott felüdülést, a hőség és a 
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bolhák marása zavart bennünket a pihenésben. Ellátásunk is csak annyi volt, hogy életben 

maradjunk. Havonta egyszer vásárolhattunk bérünkből kenyeret, párizsit, cukrot, margarint 

és dohányt - utalványra. Munkavédelemről szó sem lehetett. Én is maradandó sérülést szen-

vedtem, de kétnapi kezelés után ismét kizavartak munkára. Utólagos megállapítás szerint 

többhónapos kórházi kezelésre lett volna szükségem. 

Úgy 1951 októbere első napjaira beköltözhető állapotban volt a laktanyaváros. Gondolom, 

Magyarországon ilyen gyorsan még soha nem készült el építmény. Felsorakoztattak bennün-

ket csomagjainkkal együtt a láger udvarán, rövid búcsúbeszédet tartottak, amelyben közölték, 

hogy Budapestre megyünk, onnan pedig néhány nap múlva haza! 

A bemeszelt ablakú személyvonatból nem láthattunk ki. Tervezgettük, mit csinálunk odahaza. 

Először is: enni, inni és főleg sokat aludni. Késő éjszaka érkeztünk Budapestre. Több órán át 

állt a szerelvény. Kérdéseinkre legfeljebb „Kuss! Pofa be!" volt a válasz őreinktől. Majd vég-

re elindultunk, és ezzel szertefoszlott a hazameneteli álom. Némán néztünk a semmibe, senki 

sem tudott aludni. A szemekben megcsillantak a könnyek, de nem volt átkozódás! Pedig ilyen 

csalódásra nem számítottunk. Ezekben az órákban talán nem is voltunk észnél - közelebb áll-

tunk az őrülethez. 

Új kényszermunkánk helye a kazincbarcikai vegyiművek lett. Itt már ígéret sem hangzott el, a 

bánásmód azonban kegyetlenebb lett. Azóta volt alkalmam megnézni a közreműködésemmel 

létrejött épületeket. Nem ismertem rá az épületre, ahol a balesetet elszenvedtem.”
711

 

 

„Teljes mamutleletről nekem sincs információm. Ellenben még attól is több lelet került 

elő, amiről a múzeum tud. … és nem csak az! … 

A földet ellapátoltuk, s ástunk tovább egészen a sóderig. Mamutfogak, agyarak, csigolyák 

kerültek elő. Menteni igyekeztünk az értékes leleteket, de „Fekete”
712

 urizálásnak vélte, s 

gyűjteményünket szemétgödörbe dobatta. Ott rohadnak ma is. Valaha a Sajó hordalékterülete 

lehetett munkahelyünk, a sóderben talált megkövesedett halakról erre következtettem. Ezt a 

leletet bevittem a mérnöknek, kérve, mentse meg és juttassa el a miskolci múzeumnak. A halak 

olyanok voltak, mintha élnének, nyitott szemmel és szájjal. Méretük megközelítőleg 15 cm 

lehetett. Számos sérült halat is találtunk, ezeket a sóderral együtt elnyelte a beton. Utólag 

sajnálom, legalább egyet jó lett volna átmentenem, de a gyakori kutatás miatt reménytelennek 

látszott bármit is megőrizni…”
713

 

 

 

                                                           
711

 Antalfalvi János – Kecskemét: Hadifoglyok írják. Hadifogolysors a második világháborúban 

http://mek.oszk.hu/02200/02237/html/f06.htm#c43 
712

 „Fekete” hadnagy – becenév ‒ a kazincbarcikai internálótábor táborparancsnoka volt, Szűcs (Fürst) Béla 

ÁVH hadnagy. 

http://barcikaihistorias.hu/hova-tuntek-a-kazincbarcikai-mamutok/ 
713

 Lám Béla: Emlékképek gyertyafényben.  Lám Béla a BVK-nál elhelyezkedő internálótábor rabja volt. A 

leírás 1952‒1953-ból származik, a Sajómenti Vegyiművek – BVK – építési területén elhelyezkedő ‘kavicsbá-

nyából. 

http://mek.oszk.hu/02200/02237/html/f06.htm#c43
http://barcikaihistorias.hu/hova-tuntek-a-kazincbarcikai-mamutok/


Rónaföldi Zoltán  A „borsodi kooperáció” és Kazincbarcika építése 338 

„1951 tavaszán indult meg a komolyabb építkezés Berentén. Először négyemeletes há-

zakat építettünk a kastélykertben. Szakmunkásokból brigádot alakítottunk, és Sztahanov-

módszerrel dolgoztunk. Jó szervezéssel és előkészített anyagokkal minden nap egy szintet fa-

laztunk fel. Ez után következett a nyolc darab egyemeletes épület. Ezek először munkásszál-

lások voltak. Egyszer csak azt láttuk, hogy kétsoros, három méter magas szögesdrót fogja 

körül az épületeket, magasfigyelő őrtoronnyal. Az épületek ablakait kívülről fehér festékkel 

kenték be. Megtudtuk, hogy a Szovjetunióból hazakerült volt magyar katonatiszt-

hadifoglyokat szállásolták itt el…”
714

 

 

 

„ A hadifogságban eltöltött hat-nyolc év után 1950 decemberében hazaindítottak, és 

becsempésztek bennünket hazánkba. A nyíregyházi Sóstón ünnepélyes hivatalos fogadtatás 

volt. Azután az ávósok körülfogtak és Budapestre vittek mindnyájunkat. Itt is fogadtatás volt a 

pályaudvaron. Az ávósok lecsatolták Stomm Marcell
715

 – utóbb rehabilitált – altábornagy 

műlábait, azzal verték a tehetetlen embert. Két lába a Donnál fagyott le. 

A Rákosi-rendszer még nem döntötte el, hogyan végezzen velünk. Néhányat kiemeltek, ők le-

galább bírósági eljárás alá kerültek. Egy csoportot a budafoki borpincékben helyeztek ember-

telen körülmények közé. Egyetlen WC állt rendelkezésre, ahol már hajnaltól kezdve sorba 

kellett állni. Élelmezésüket is beszüntették egy időre. Az elkeseredett embereket négyszögbe 

állították, rájuk irányított géppisztolyok mögül kérdezték meg őket: elégedettek-e? 

Végre eldöntötték sorsunkat. Több ezrünket Kazincbarcikára vittek. Mi építettük fel a Kazinc-

barcikai Vegyi Műveket három év alatt, megalázó, embert pusztító körülmények között, napi 

16 órai munkával. Minden évben ávós tisztek csapata jött bennünket „kihallgatni". A legvé-

gén már a táborparancsnok szólította fel őket, ne verjenek bennünket annyira, mert nem tud 

munkára küldeni embereket. Sokan csendesen őrületbe estek. Jöttek a „nagyságok" a munka 

ütemét ellenőrizni. Tőlük a foglyokat távol tartották. Közülünk sokan meghaltak. Nálunk nem 

volt sortűz, három év után elbocsáttattunk. 

Most, e szabad hazában a még élők a közeljövőben megalapítjuk a kazincbarcikai hadifogoly 

kényszermunka megsemmisítő tábor egyesületét (1993).”
716

 

 

„… Az anyai nagyapám pedig ebből a módos paraszti családból származott Kübekhá-

záról, ahol tizenketten voltak testvérek. Ő volt a tízedik. Cipőfelsőrész-készítő szakmát tanult, 

és egészen korán, kamaszkorában fölkerült Pestre egy gyárba, ahol bekerült az akkori szoci-
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áldemokrata mozgalomba, és nagy szocdem maradt élete végéig. Végül Szegedre került, pék 

lett, de gyümölcsösei is voltak, és sok mindenbe belekezdett az első világháború alatt, illetve 

után. Tánciskolája, mozija, péküzlete és fűszerüzlete is volt. Ezekből jól meggazdagodott. 

Természetesen a vagyont elvették tőle az 1949-es államosítások során. Sőt, kétszer is börtönbe 

zárták, nagyon meghurcolták mint kulákot. A kazincbarcikai internálótáborban 52-ben úgy 

megverték, hogy ebbe bele is halt…”
717

 

 

A Sztálin halálát megelőző időszakban Magyarországon egy esetben tervezték az internáltak 

és a hadifoglyok ügyeinek felülvizsgálatát, mégpedig 1952-ben.  

A kazincbarcikai tábor parancsnoka 1952. március 1-től Csillag György István
718

 áv. főhad-

nagy. 

Az 1952. július 9-ei kollégiumi ülésen tárgyaltak az internáltak és hadifoglyok ügyének 

egyenkénti felülvizsgálatáról, melyet a tervezet szerint 1952. július 12-én kellett volna meg-

kezdeni és 1952. október 1-ig befejezni. Ez az 1952-ben készült javaslat 4 kategóriába sorolta 

az internáltakat:  

1.  átadandók a bíróságnak,  

2.  átadandók a KÖMI-nek,  

3.  szabadítandók,  

4.  akiket továbbra is internálni kell, mert az előző 3 kategória egyikébe sem so-

rolhatók. „Valamilyen konspirációs ügyből kifolyólag vannak bent, vagy ügyük 

nagyon problematikus és nem lehet jelenleg döntést hozni benne. Ezeknek to-

vábbi internálását, illetve egyeseknek az elszigetelését kell megszervezni.”  

Az internáltak felülvizsgálatát Kistarcsán Turcsán József,
719

 Recsken Toldi Ferenc,
720

 Ka-

zincbarcikán és Tiszalökön pedig Hullay Lajos
721

 irányította volna. 

 

Később 1953-ban a Nagy Imre által meghirdetett új politikai irányvonal alapján, vala-

milyen módszerrel és rendszerrel – hogy áttekinthető legyen – szabályozni kellett az internáló 

táborokból valószabadításokat és felülvizsgálatokat. Az amnesztia rendeletét már megelőzte 

az előkészületi munka 1953 tavaszán. Május, június, július hónapban egymást követték a kü-

lönböző statisztikai kimutatások a börtönökben, internáló- és munkatáborokban, kitelepített 

hortobágyi zárt táborokban levő személyekről, letartóztatottakról. Egy 1953. június 10-i jelen-

tés szerint a szabadon bocsátások, létszámváltozások alakulását ekkor még másképp képzelte 

el a Belügyminisztérium VII. főosztálya. A statisztika szerint ekkor, 3 891 ÁVH, 248 rendőr-

ségi internált és 2 320 katonai elítélt volt az országban. Az internáltak, az internáló és munka-

táborok a KÖMI - hez és a Bányaügyi Minisztérium kezelésében levő munkahelyekhez tar-
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toztak. Várhatóan 1 316 fogoly szabadon bocsátását tervezték, amely veszteséget a Bányaügyi 

Minisztérium úgy gondolta, hogy a hiány feltöltését a munkahelyek átcsoportosításával oldja 

meg. Így a váci és márianosztrai országos börtönből 1 000 főt helyeztek volna át, míg a fenn-

maradt közel 400 férőhelyet a „recski internáló tábor létszámából egy erre a célra megfelelő 

bányamunkahelyen” kívánták biztosítani. 

Az 1953-ban megvalósuló amnesztia az 1952 - es júliusi tervezethez képest annyiban 

különbözött, hogy ekkor az internáltak és hadifoglyok esetében megszűnt a további internálás 
lehetősége, vagy szabadon kellett őket bocsájtani vagy bíróság elé állítani. Továbbá a felül-

vizsgálatokat sem az 1952-es tervezetben szereplők irányították, hanem az akkori táborpa-

rancsnokok, ők lettek a szabadítóbizottságok elnökei. Kistarcsán Urbán Dezső,
722

 Kazincbar-

cikán Lovasi János,
723

 Tiszalökön Dornai Sándor,
724

 Recsken pedig Tóth Gyula.
725

 

Az internáló táborok megszűntetésére és felszámolására, a különböző – az ország minden 

részéről – büntetőintézetekből való szabadon bocsátásokra kimutatásokat és ütemterveket 

készítettek. 

Az általános szabadító bizottságok között ott volt Recsk, Tiszalök, Kazincbarcika, ellenben 

Kistarcsa hiányzott a listáról. 

Lőke Gyula
726

 volt megbízva a recski, kazincbarcikai, tiszalöki és kistarcsai internáló tábo-

rokból való szabadítások felügyeletének ellenőrzésével. A szabadítások megkezdésével az ő 

csoportjához futottak be a négy internáló táborból a napi jelentések a szabadítások üteméről 

és az internáltak közötti hangulatról. Folyamatosan Lőke Gyula volt az, aki tájékoztatta Györe 

József
727

 belügyminiszter helyettest a szabadítások menetéről. 

Mind a négy táborban a szabadításokat végző bizottsági elnök, maga az akkori táborparancs-

nok lett: Kistarcsán Urbán Dezső
728

 ÁVH. százados, Kazincbarcikán Lovasi János
729

 

büntetésvégrehajtási százados, Recsken Tóth Gyula büntetésvégrehajtási alezredes.
730
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Már 1953. július 24-én elkészült az az ütemterv, amelyben részletezték, hogy a közkegyelem 

folytán szabadulók elbocsátása milyen kategória és időpontok szerint menjen végbe. A kato-

nai elítélteknél augusztus 2-tól - szeptember 15-ig; a hatóságiaknak augusztus 2-tól, szeptem-

ber 30-ig volt kiszabva a szabadításoknak a végrehajtási határideje, amely majd a későbbiek-

ben egy hónappal kitolódik, október 31-re.  

Megszabták, hogy az országban naponként hány ember szabadulhat egyszerre. Kezdetben, 

naponta a legkevesebb internáltat Recskről (5 fő) és Kazincbarcikáról szabadították, míg a 

legtöbbet Tiszalökről és Kistarcsáról, hogy a későbbiekben a kiürült helyeket a recski, ka-

zincbarcikai és más internáló táborokból Kistarcsára átszállított internáltakkal népesítsék be, 

akikre ott kihallgatás és bírósági tárgyalás várt.  

Tiszalökre a másik három táborból összegyűjtött külföldi állampolgárságú internáltak kerül-

tek, akiknek ügyét a továbbiakban a KEOKH
731

 intézte, de közülük azok, akik valamelyik 

„népi demokráciának” az állampolgárai, vagy görög állampolgárok voltak. Őket a Kistarcsai 

táborba szállították el. Az internáltakat 9 kategóriába sorolták be. Így megkülönböztették a 

„simán” szabadulókat, a „szabadulásuk veszélyes” címen szereplőket, a lakóhelyükről kitil-

tással szabaduló internáltakat és a külön felterjesztett személyek ügyeit – ezek a kategóriák 

érvényesek voltak a volt hadifoglyokra is, a besorolásuk azonos volt az internáltakéval –, ahol 

külön kezelték az internált külföldi állampolgárokat, a felsőbb döntésre váró ügyeket és az 

áruló ügynököket. 1953. augusztus 31-én a Belügyminisztérium, az Igazságügyi minisztérium 

és a Legfelsőbb Ügyészség egy-egy megbízottjából háromtagú bizottságot alakítottak, amely 

az internáltakkal kapcsolatos intézkedéseket, a bíróság elé állításokat és a szabadítások irányí-

tását ellenőrizte felülről. 

Az internáló táborokba gondot jelentettek a rabok közé beépített besúgók és ügynökök, akik 

jelentgetéseikkel sokszor megakadályozták a már elkülönítettek szabadulását. Augusztus 11-

én, az éjszaka folyamán, Recskről Kistarcsára érkezett 120 fő – Kazincbarcikáról 74 fő, Ti-

szalökről 28 fő – akik között, ahogy a jelentés is írta, az operatív csoport már „részben felvet-

te” az ügynökökkel a kapcsolatot. A recski jelentésekben nincs sehol feltűntetve, hogy két 

internáltat Recskről kórházba kellett szállítani, majd a Gyűjtőfogházból Kistarcsára vitték 

őket, ahol mindkettőjüket fogdába zárták. 

A „szabadításkor” azonban a hadifoglyokat ismét több kategóriába sorolták:  

1. Akiket bíróság elé lehetett állítani és újra elítélni. 

2. Akik szabadon bocsájthatók lettek volna, de mégsem, mert őket átadták a KÖMI -

nek, rabmunkára. 

3. Akiknek szabadlábra helyezése „most és a közeljövőben nem kívánatos”. Őket egy 

olyan munkahelyre akarták átszállítani, ahol a többi szintén nem szabaduló internálttal 

lettek volna együtt.  
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A felülvizsgálatokat felhasználták volna a hálózat további építésére is.  Ezen 1952 nyári-

őszifelülvizsgálatok megtörténtéről és eredményéről azonban eddig nem került elő dokumen-

tum. 

„… Bevezettek bennünket egy nagy terembe, amely vakolatlan cementblokkokból épült 

és priccsekkel volt ellátva. A helyiség tele volt. Lehettek körülbelül negyvenen vagy ötvenen 

bent, és mind olyan emberek, akiket azelőtt soha nem láttam. Lassan ismerkedni kezdtem ve-

lük: kérdezték honnan jöttem, mondtam, hogy Recskről. 

Érdekes, hogy ők tudták mi az, hogy Recsk, ami azt jelenti, hogy már előtte korábban 

is megjárták recskiek ezt a helyiséget. Kiderült, hogy ezeket az embereket Tiszalökről szállí-

tották oda, és azok a katonatisztek, vagy éppen törzstisztek voltak, akik korábban a Szovjet-

unióban voltak fogságban, majd amikor a Szovjetunióból elbocsátották őket, akkor a határnál 

a magyar hatóságok letartóztatták és elvitték őket a tiszalöki munkatáborba. Egészen 1953 

nyaráig vagy őszéig dolgoztatták őket, majd azután ugyanúgy, ahogy engem, őket is bíróság 

elé állították…”
732

 

 

„…Aztán volt egy nagy kalandunk, átutaztunk Budapesten, Miskolcon, egészen Ka-

zincbarcikáig.  A Borsodi Vegyikombinát építkezésére mentünk.  Itt bekerültünk az „élet sűrű-

jébe”, mert az építkezésen rabokat is alkalmaztak, akiket a szakmunkások mellé osztottak be.  

A rabok között is voltak szakemberek, ezért gyorsabban ment a falazás, így a rendes munká-

sok több száz százalékos teljesítést értek el, amiért több pénz is járt. A hétvégeken a kocsmák-

ban durva „összeölelkezések” fordultak elő…”
733

 

 

„1953 tavaszán egy cigány őrizetes szökést kísérel meg a rabmunkatáborból, ahol – a 

fogva tartottak közel ugyanakkora seregével, mint amennyi az odavezényelt szabadlábon se-

rénykedők száma volt – rohamtempóban zajlott az új, „szocialista városok" egyikének építése, 

A szökni próbálót elfogása után a rabtábor – pedagógiai vénától sem mentes – ávéhás opera-

tív tisztje hallgatta ki:  

–Szökésével maga halmazati bűntettet követett el – amelyek egyes tételeit majd az ügyészség 

fogja a rovására írni –, ráadásul rövidlátó gondolkodásról tett tanúbizonyságot. Nem fogja 

fel, hogy a felépítendő szocialista rendben magának is, kilenc purdéjának is jobb dolga lesz?  

–Kérem alássan én tisztában vagyok a felróható bűnök egyikével-másikával, és a valamikori 

szebb jövőt se vonom kétségbe, de momentán nem bírtam tovább.. .  

–Mit nem bírt maga, hisz eddig még a büntető-barakkot is megúszta és gúzsba kötve sem volt.  

–Ez igaz, jelentem alássan, de mert a dömpereket elvezényelték a tiszalöki erőműépítéshez, 

második hete csatárláncban adogatjuk a befutott téglarakományt a vasútállomás rámpájától a 

felhúzandó nagycsarnok lábazatáig. Négy és fél kilométer a lánc, s én – a brigádbeosztás sze-
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rint – már tíz napja két múlt rendszerbeli potentát között vagyok a sorban. Finom, udvarias 

úri népek azok.  

–Mit fáj az magának, hogy levitézlett grófokat, fasiszta tisztetek, vagy a klerikális reakciót is a 

szocializmus építésére kötelezzük?  

–Az nem fáj, jelentem alássan, de tudja maga hányszor kellett nekem az elmúlt héten az ado-

gatás ütemében elismételni, hogy „köszönöm excellenciás püspök úr – parancsoljon tekintetes 

tábornok úr, köszönöm excellenciás püspök úr – parancsoljon tekintetes tábornok úr", ... ? No 

hát ezt már nem bírtam tovább.”
734

 

 

„… A vizsgálati jegyzőkönyvbe azt írták, hogy mi, hazaengedett hadifoglyok, 1953. 

augusztus 17-én kerültünk a tiszalöki rabtáborba, holott 1100 főnyi társammal együtt, már 

1951. február 21-én megérkeztünk Tiszalökre, és nem sokkal utánunk még 300 főre tehető 

rabot hoztak ide, Kazincbarcikáról, Berentéről, Sajóbábonyból. Vajon hol voltunk két és fél 

évig? A vizsgálati jegyzőkönyv szerint a kitelepített német családok után 1953-ban „fel lettek 

ajánlva a kormányaiknak!” Számtalan írásos dokumentum bizonyítja már 1950. decemberétől 

kezdve, hogy a Német Szövetségi Köztársaság (Bonn) folyamatosan kérte, követelte a hadifog-

lyok kiadását és innen mindig azt a választ kapták, hogy Magyarországon nincsenek hadifog-

lyok. És még volt képük olyanoktól megkérdezni, hogy hajlandók-e Magyarországon maradni, 

akiknek a családját 1947-ben egy kis batyuval már kitelepítették Magyarországról. Akinek a 

családját kitelepítették, egy sem maradt itthon a tiszalöki szabadulás után. Csak azok marad-

tak, akiknek a családja Magyarországon maradt, de azok közül is sokan inkább kimentek vol-

na. Az ÁVH azonban nem engedte ki őket.  

A jegyzőkönyvben „megfelelő” bérezést emlegetnek. A különböző munkahelyeken kü-

lönböző bért fizettek. Ebből is levonták a tábor fenntartásának minden rezsiköltségét, így a 

barakkban való lakást, az élelmezést, a rabruhát, annak mosási költségeit, a fűtést, a gyer-

mektelenségi adót még tőlünk is, akik családunktól elzártan éltünk. A dolgozó létszámnak a 

fele a levonások után azonban egy fillért sem kapott. A 

másik fele a maradékból 20-80-100 forintig kapott, a 

felelős beosztásúak havi 120 forintot, a kiemelt szak-

munkások, mérnökök valamivel többet. (A szakmunkás-

oknak a havi bére akkor 400-600 forint volt.) A dohány-

zók voltak nagy gondban, mert az ellátmányba semmi-

lyen dohány, cigaretta nem tartozott, tehát a napi ke-

nyéradagjuk felét kellett cigarettára áldozzák. A szovjet 

hadifogságban mindenki kapott dohányt, az első évben 

egy-egy marék mahorkát, a további években naponta néhány szál cigarettát…”
735
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735

 A Kapu című folyóirat 2013. évi 6-7. számában a tiszalöki hadifogoly rabok sorsáról írtakhoz kiegészítésként 

az alábbiakat kívánom elmondani. A cikkben ismertetett, belügyminisztériumi vizsgálati jegyzőkönyv titkosítá-

sát 1991-ben szabadították fel, és én, aki koronatanú vagyok ebben a tragédiában, össze tudom hasonlítani a 

jegyzőkönyvbe írtakat a valósággal. Tasnádi Frigyes: A tiszalöki hadifogoly-rabok igazi sorsáról. Kapu, 2013. 

https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/2000folyoirat_2012_07-08/?query=rabt%C3%A1bor%201950&pg=27&layout=s
https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/2000folyoirat_2012_07-08/?query=rabt%C3%A1bor%201950&pg=27&layout=s
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1953. augusztus 25-én, Kistarcsán megkezdődtek a bírósági tárgyalások, amelyeken 

eléggé vitatható ítéletek is születtek – például egy internáltat 15 évre ítéltek el, mert elmulasz-

tott feljelentést tenni. Azért ez sem volt mindennapos és az ítéletek megoszlanak, úgymond 

személyekre szólóra készítették el azokat. Ez azért attól is függött, hogy kit milyen váddal 

állítottak bíróság elé, mennyi információt tudott összegyűjteni róluk az operatív csoport, ami-

vel ha kellett zsarolni is tudták az internáltat. 

A tiszalöki táborban lezajlott utolsó és mindennél nagyobb „port kavart”, kiprovokált „zen-

dülés”, pont a szabadítások és az amnesztiarendelet következtében tört ki.  

A kazincbarcikai rabtábor „szabadító bizottsága” a következő személyekből állt.
736

 

 elnök:  Lovasi János   ÁVH százados, táborparancsnok, 

 ügyész:  Galovics Ferenc
737

  ÁVH főhadnagy, 

 rendőrségtől: Vincze József   rendőr alhadnagy, 

 orvos:  Dr. Lengyel Lajos
738

  büntetésvégrehajtási orvos alezredes 

 operatív cs.v.: Szűcs Béla
739

   ÁVH hadnagy, 

 

 Egyes adatok szerint
740

 így összességében az ÁVH internáló-

táboraiból Recskről, Tiszalökről, Kistarcsáról és Kazincbarci-

káról az 5 075 internált közül 3 234 fő szabadult, sokan „ref”-

fel,
741

 míg a többiek, 659 fő, újabb elítélésük után munkatá-

borokba és börtönökbe kerültek. Az 1 182 fő külföldi állam-

polgár pedig - többségében a tiszalöki németek - visszatérhe-

tett hazájába.
742

 

A kazincbarcikai tábort 1953. szeptember 13-án zárták be. 

1953 őszén, a táborok felszámolásakor Kazincbarcikáról het-

ven főt állítottak Kistarcsán bíróság elé.
743

 

Kazincbarcikán az internálótáborok foglyaira táblák emlékez-

tetnek, emlékeztettek. Az egyik jelenleg is megvan, a Bor-

                                                                                                                                                                                     

szeptember (25. évfolyam, 9. szám) INTERJÚ-RIPORT-DOKUMENTUM Hábel György: A tiszalöki hadifo-

goly rabok tragédiájáról  

https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/Kapu_2013_09/?query=kazincbarcika%20rabt%C3%A1bor%201950&pg=8

7&layout=s 
736

 Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára 
737

 A Kiszely könyv listájában ÁVH főhadnagy. 
738

 A Kiszely könyv listájában ÁVH alezredes. 
739

 Valószínűleg a korábbi ÁVH-s táborparancsnok, Szűcs-Fürst Béla. 
740

 Marschal Adrienn: Munkatáborok Komárom-Esztergom megyében Csolnok, Oroszlány, Tatabánya 

http://real-phd.mtak.hu/387/1/Marschal%20Adrienn_disszert%C3%A1ci%C3%B3.pdf 
741

 Rendőrségi felügyelet (REF). Azt jelentette, hogy meghatározott időnként a helyi rendőrségen jelentkezni 

kellett. Ezen túl számos esetben kijelölték a lakóhelyet, a munkahelyet is. Azt nem hagyhatta el. Jeles állami 

ünnepek esetén pedig gyakran ideiglenes őrizet alá kerültek.  
742

 Nem mindenki volt eredetileg „külföldi”. A háború után nagyon sok német származású magyart is kitelepítet-

tek! Ez után lettek ők „külföldiek”! 
743

 A számuk pontosan 74 fő volt. Munkatáborok http://www.munkataborok.hu/hu/tortenet/4 

https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/Kapu_2013_09/?query=kazincbarcika%20rabt%C3%A1bor%201950&pg=87&layout=s
https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/Kapu_2013_09/?query=kazincbarcika%20rabt%C3%A1bor%201950&pg=87&layout=s
http://real-phd.mtak.hu/387/1/Marschal%20Adrienn_disszert%C3%A1ci%C3%B3.pdf
http://www.munkataborok.hu/hu/tortenet/4
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sodChem főbejáratánál.
744

 

A másik a Központi Szénosztályozónál volt elhelyezve, az osztályozó épületének személybe-

járójának falán. 

Amikor a 2000-es évek elején az osztályozó, a kötélpályák, a kötélpálya üzemegység, az erő-

műi szállítószalag és csővezetéki hídrendszer bontási terveit készítettem, a felmérések miatt, 

nagyon sok időt töltöttem e helyszíneken, a már „halott”, nem működő létesítményekben. 

Ekkor láttam, hogy az emléktáb-

láról gyakorlatilag mindenki meg-

feledkezett, az még a helyén 

van… Ekkor ezeket a leállt léte-

sítményeket – az őrzés ellenére – 

számos ember kerülgette, akik 

gyakorlatilag mindent képesek 

voltak ellopni, akár percek alatt 

is, vittek mindent, ami a kezük 

ügyébe akadt. 

Egy ideig kerestem, hogy ki lehet 

az emléktábla „gazdája”, ez 

azonban nem járt eredménnyel. 

Ezek után a táblát leszereltettem és azt a létesítmények akkori tulajdonosa a Lyukószén Kft, a 

Miskolc - Lyukóbánya-i telephelyére elszál-

lította.
745

 

Ekkor szabadult a kazincbarcikai rabtábor-

ból a családunk több ismerőse is, Putnoki-

ak, Bánréveiek, illetve a környékről. (Így 

aztán P. bácsi is ekkor szabadult, aki csen-

dőr altiszt volt és bánrévei illetékességű. 

Róla már jóval korábban hírt vittek a 

bánrévei vasutasok a családjának.). 

 

„… Talán éppen visszaértem Budapestre, amikor szüleim táviratoztak, hogy Andók 

Pista
746

 bátyámat haza engedték a kazincbarcikai fogságából. Nagyon örültem neki és küld-

tem egy örömteli levelet. Személyesen azonban csak később tudtunk találkozni… 

                                                           
744

 1992. október 4-én avatták fel a BorsodChem elődje, a BVK, az építésében részt vett magyar és német hadi-

foglyok emlékére a gyár bejárata mellett elhelyezett emléktáblát, magyar és német nyelvű szöveggel: „1950-

1953 között ezt a gyárat több mint 1000 magyar és német hadifogoly embertelen körülmények között építette. 

Emlékezésül állították e táblát Kazincbarcika város önkormányzata, valamint az egykori magyar, illetve ma-

gyarországi német táborlakók. 1992. október 4.” 

Ezek a foglyok természetesen nem csak a BVK-t, hanem a szénosztályozót, az erőművet is építették! 
745

 A legújabb információim szerint (Szalay Károly gépészeti főmérnök, Lyukószén Kft, aki akkor a bontási 

munkákat felügyelte és irányította és a tábla leszerelésénél is jelen volt) a táblát az ’56-osok, miskolci egyesüle-

tének adták át. Azt, hogy jelenleg hol van, nem sikerült kiderítenem. 
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Másrészt ő, mint vérbeli és hivatását szerető tanító mindenképpen tanítani akart. Emi-

att ott hagyta a pogonypusztai állását, amelyben pedig – vezetői adottságai miatt – már olyan 

„kisfőnöki” beosztást is elért és Bánré-

vén vállalt tanítóságot. Természetesen 

kevesebb fizetésért…”
747

 

 

A vegyipari kombinát építése
748

 

 

„… Életéből közel tíz évet a má-

sodik világháborúban és a szovjet hadi-

fogságban töltött. 1950-ben 15 dollár 

birtoklásáért elítélték. Büntetését a 

miskolci reptér, a miskolci egyetem és a kazincbarcikai vegyi üzem építésére létrehozott mun-

katáborokban töltötte le…”
749

 

 

 Összeszezve az információkat – és itt felhívom a figyelmet egy későbbi fejezetre is, 

ahol a Szabd Európa Rádió Kazincbatcikával kapcsolatos híreit gyűjtöttem össze – a városunk 

és a környzetében levő ipari létesítmények építéséhez a következő helyeken valószínűsíthetők 

önálló, ÁVH által őrzött rabtáborok: 

 Berentei tábor (Berente területén volt és ők a következőket építették) 

o erőmű, 

o vegyiművek berentei része, valószínű a kokszolómű, 

o szénosztályozó 

 Kazincbarcika vegyiművek tábor (a készenléti lakótelep házaiban, illetve 

az épülő, de már valamilyen szinten elkészült műtrágyagyár épületeiben 

voltak elhelyezve) 

                                                                                                                                                                                     
746

 Andók István putnoki illetőségű tanító, aki tartalékos tisztként került fogságba. Valamikor 1950 körül került 

haza, de rögtön a kazincbarcikai ÁVH táborban találta magát és ott robotolt 1953-ig. Később ismét tanított a 

bánrévei általános iskolában. Az 1956 azonban a tanári pályáját ott ismét kettétörte. Személyes emlékeim szerint 

– én 1957-ben kezdtem ott az első osztályt – a korábbi tablókról ekkor már hiányzott a fényképe, amit utólag 

vettek le… Andók Istvánnak Putnokkal kapcsolatos írásai, versesköteti a Gömöri Múzeum, Putnok Helytörténeti 

Adattári-dokumentumtári gyűjteményében vannak. 
747

 Barabás Pál bányagépészmérnök visszaemlékezései és szíves közlései. Ez 1953-ban történt. 
748

 A kazincbarcikai internálótábor egykori rabjának, Ringhoffer Józsefnek a szénrajza. Bognár Zalán: A „robo-

tosok” érdekében tett erőfeszítések, hazatérésük régiónként.  
749

 Rescsánszki Ernő. 1916. október 6-án született Galvácson. 1994-ben, 78 éves korában írta meg visszaemléke-

zését, amely elsősorban a szovjet hadifogságban töltött időről szól. A kézirat 20 oldal terjedelmű. Húsz éves 

korában a Galvácsi Közbirtokosság jegyzője volt. 1952-től az ÁFÉSZ vezetőségi tagja volt, 1953-tól a legeltetési 

Bizottság növényvédelmi felelősi tisztét töltötte be.  1960-tól főkönyvelő volt a galvácsi Kossuth Tsz-ben, majd 

a szendrői tsz-szel történt 1966-os egyesítés után a Szendrői Tsz.  Galvácsi Üzemegységének volt a vezetője 

1971-es nyugdíjazásáig. 1960-tól 1981-ig a galvácsi görög katolikus egyház-község pénztárosa volt.  2000-ben 

hunyt el Galvácson.  Bódva völgyiek a totális háborúban.  

http://mek.oszk.hu/16100/16190/16190.pdf 

http://mek.oszk.hu/16100/16190/16190.pdf
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o vegyiművek műtrágyagyár és ezek egyéb építkezései 

 Kazincbarcika város (A városban épített már valamilyen szinten elkészült 

házakban, a Lenin úti lakótömbökben voltak elhelyezve) 

o a város építése 
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A szénbányászat KÖMI rabmunkásai  

Borsodban 
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„Hol zsarnokság van, 

ott zsarnokság van 

nemcsak a puskacsőben, 

nemcsak a börtönökben, 

nemcsak a vallató szobákban, 

nemcsak az éjszakában 

kiáltó őr szavában, 

ott zsarnokság van...” 

Illyés Gyula 

 

 

A szénbányászatban nem önként dolgozókat két részre lehet bontani. Egyik részük, 

akik rabságban, a KÖMI táborokban töltötték büntetésüket. 

A második csoport a néphadseregnek azok az alakulatai, amelyek „munkaszolgálatot” 

teljesítettek, és akik szintén kényszer alatt „vállalták” a bányamunkát. Róluk szól majd egy 

külön fejezet.
750

 

Kezdjük a KÖMI rabokkal!  

A szénbányászat abban az időben óriási súllyal szerepelt a hazai gazdaságban. Az 

energetika (erőművek), a gyárak, üzemek, a vasút (gőzmozdonyok), a közintézmények fűtése, 

hő ellátása, de a lakosság is mind szénnel tüzeltek. A szénbányászat főleg mélyműveléses és a 

gépesítése még csak most indul igazán. Rengeteg emberre van szükség a bányászati munkák-

nál! Az ország politikai és gazdasági vezetése ennek megfelelően kezelte a témát és nem iga-

zán riadt vissza semmitől a cél érdekében. Így lett a szénbányászat sajnos az egyik legna-

gyobb „rabmunkás” foglalkoztató.  

Ezek a táborok aztán az ország minden szénvidékén megjelentek és tömeges munka-

erőt biztosítottak a termeléshez. Arra most nem térünk ki, hogy ezek a szakképzetlen és rab-

ságuknál fogva demoralizált emberek igazából mennyire voltak hatékonyak. Dolgozniuk vi-

szont muszáj volt, mert különben megtorlásnak voltak kitéve. Megint más kérdés, hogy az 

eredeti szakképzettségükben való foglalkoztatás nem lett volna-e az ország számára fonto-

sabb, eredményesebb?   

                                                           
750

 Meg kell, jegyezzem, hogy találtam annak is nyomát, hogy – szükségből – fegyveres szolgálatra sorozott 

alakulatokat is vezényeltek bányamunkára és építőmunkára is! 
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A szénbányászatban foglalkoztatott KÖMI rabokkal kapcsolatos utasítás – igaz, hogy 

ez tatabányai, de úgy gondolom, ez azért teljesen általános elveket foglalt magában – amely 

alapján a bányavállalatnak meg kellett szerveznie a munkát és az őrzés körülményeit is.
751

 

Mindezt a KÖMI részéről Virág Miklós
752

 igazgatóhelyettes írta alá.
753

 

A levélből kitűnik, hogy a KÖMI számára nem a rabok élet- és munkakörülményei a fontos 

szempontok, hanem a tervteljesítés és a pontos anyagi elszámolás! Azt is látni fogjuk, hogy a 

szerződés „aggályosan” kitér a rabok bizonyos dolgaira (egészség, biztonság…), de ezeket az 

én ismereteim szerint, nem nagyon kell komolyan venni. Ez a külvilág és bizonyos mértékig 

az akkori, minimális jogrend elveinek, némi kielégítésére szolgált csak. Elsőrendű érdek, im-

már másodszor elismételve, a bármi áron való termelés és ennek munkaerő szükségletének a 

biztosítása volt.  A papír egyébként is „türelmes”… 
754

 

 

 

                                                           
751

 Dr. B. Stenge Csaba: Tanulmányok Tatabánya történetéből I. munkája alapján. 
752

 Róla már a visszaemlékezésnél szót ejtettünk. Itt csak annyi, hogy Garasin Rudolf helyettese! 
753

 Ez egy KÖMI utasítás. A 2026-K-31-1952 HM IV.2. számú levél, mely Budapesten 1952. március 29-én 

kelteződik, egy utasítás a bánya felé a mellékelt munkaerő-felhasználási terv űrlapjának kitöltéséhez. Ezt követi 

egy szerződés a KÖMI és a Tatabányai Szénbányászati Tröszt részéről 1952. április 11-én, melyet a KÖMI ré-

széről Virág Miklós  igazgatóhelyettes, a bánya részéről Bunna Gyula igazgató neve szerepel. Másnap (április 

12-én) Virág Miklós KÖMI igazgatóhelyettes a 0040/24/52. ü.cs. IX. számú levélben ír a megkötött szerződés-

ről, a kiemelt feladatokról. Ezen levél mellékleteként maradt fenn a megkötött és aláírt szerződés egy példánya. 
754

 Idősebb munkatársaim elég sokat meséltek ezekről az időszakokról. A munkahelyeken ők sem voltak „biz-

tonságban”. Az ÁVH termelő üzemekkel foglalkozó osztálya rendszeresen vegzálta őket, ellenőrzéseket végez-

tek, folyamatosan „szimatoltak”, besúgóikon keresztül minden apró-cseprő, vélt, vagy valós információt lenyo-

moztak. Megfélemlítési szándékkal beidézték a munkahelyi vezetőket, akik soha sem tudták, hogy hazamehet-

nek-e, vagy ők is ott találják magukat valamelyik táborban, beutaltként. Ezeket a munkatársaimat semmi nem 

inspirálta, hogy ne a valót mondják. Ráadásul, mint praktizáló mérnökök, maguk is bizonyos szintig jócskán ki 

voltak szolgáltatva az akkori politikai körülményeknek. Hátborzongató dolgokat hallottunk az akkori rabmunká-

ról, tartásukról, munkakörülményeikről, a velük való bánásmódról… Ugyancsak sokat beszéltek azokról a köz-

törvényes elítéltekről, akik nagyon súlyos, nem egy esetben, életellenes bűncselekményekért voltak elítélve. Ez 

némileg ellentmond a tatabányai megállapításoknak, hogy csak politikai foglyok voltak bányamunkán! 
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 A térképen sárga négyzet mutatja a KÖMI táborokat, a bányavidékek igen jól kirajzolódnak 

(Borsod, Tatabánya – Oroszlány, Várpalota, Komló), de az iparvidék is, meg még sok egyéb 

más is… 

 

„… Rákosi, illetve az MDP Központi Vezetősége a bányákban végzett kényszermunka 

bevezetésével egyidejűleg folyamatosan emelte a tervet, fokozta a kizsákmányolást. A három-

éves tervet a tatabányai szénbányák dolgozói két év, három és fél hónap alatt teljesítették. Ezt 

a teljesítményt azonban már nem lehetett fokozni. „Ez az éveken át tartó megfeszített munka – 

az első ötéves terv gyors indítása, az irreálisan felemelt tervelőirányzatból adódó fokozott 

követelmények miatt – szükségszerűen vezetett el a dolgozók általános kifáradásához, az 

1949-es munkaverseny lendületének bizonyos mértékű csökkenéséhez és nem utolsósorban a 

tervidőszak első felében sorozatosan tapasztalható tervteljesítési kudarcokhoz”, vázolta a 

helyzetet Bárdos László István.  

A bányászok a hatalmukkal gyakran visszaélő pártfunkcionáriusok minden igyekezete ellenére 

sem voltak képesek teljesíteni a megemelt terveket…”  

 

Munkaerőhiány volt, s lazult a munkafegyelem. A helyzet súlyosságát jelzi, hogy Rákosi Má-

tyás 1951-ben két alkalommal is személyesen vett részt a Tatabányán megrendezett bányász-

tanácskozáson. Jelenlétében a küldöttek nem mondhatták el, hogy a terv az adott körülmények 

között nem teljesíthető. Rákosi nem tűrt ellentmondást. Közbeszólásaival elnémította az el-

lenvéleményt. Végül megállapították, hogy a terv teljesíthető, csak még jobban kell megszer-

vezni a munkát. A valóság pedig az volt, hogy 1951 szeptemberében a tervteljesítés 88,4 %-ra 

csökkent. Ez a folyamat folytatódott, s 1953-ban már csak 65,7 %-ot tudtak teljesíteni a bá-

nyászok. A hiányzó munkaerő pótlására a tatabányai bányászok 1951-ben felhívással fordul-

tak az ország népéhez, elsősorban a falusi dolgozókhoz, hogy jelentkezzenek bányásznak. 

Felhívásukban megemlítik, hogy „ötezer új bányászra van szüksége az országnak”.  

A felhívás és a kormány intézkedései átmeneti eredményeket hoztak, de a problémát nem 

oldották meg. A napi termelés hajszolásában a holnapra nem gondoltak. A rablógazdálkodás 

jellemző példája, hogy már 1952-ben hozzákezdtek az 1953-ra előirányzott széntelepek feltá-

rásához.  

A munkaerőgondok megoldását szolgálta a KÖMI-táborok létrehozása, a politikai és köztör-

vényes elítéltek foglalkoztatása a bányákban… 

A hazai kényszermunka csúcspontján, 1953. június elsején a letartóztatottak, internáltak és 

katonai elítéltek összlétszáma 40 734 fő volt, ebből a dolgozók száma 28 032 fő.
755

  

A Bánya és Energiaügyi Minisztérium a letartóztatottakat 1953. január elsejétől a következő 

bányavállalatoknál (aknaüzemekben) foglalkoztatta: Kisgyón, Szuhakálló, Várpalota, Orosz-

lány, Ormosbánya, Csolnok, Farkaslyuk, Tólápa, Ladánybánya, Edelény, Csékút, Annabánya 
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 T. Varga György tanulmánya szerint 
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Lyukóbánya és Síkvölgy.
756

 Kiterjedt kényszerbányászat folyt Ajka - Csingervölgyben, Tata-

bányán és Komlón is.  

 

A következőkben ebből a tatabányai szerződésből „szemelgetünk”, hogy a körülményeket jól 

megismerjük.
757

 

 

„… 1,  A szerződés első pontja kimondja, hogy a letartóztatottak rendelkezésre bocsá-

tásának feltétele, hogy a KÖMI által meghatározott számú őrszemélyzet látja el a biztonsági 

felügyeletet. Az előírt biztonsági és elhelyezési létesítmények (rabtábor) befejezése után 15 

napon belül érkezik a munkára 1.100 fő. 

2,  A vállalat az őrszemélyzet részére a munkáltatás alatt biztosítja: 

a, Az őrszemélyzet elhelyezéséhez az anyagot, leltári és letéti tárgyak, fegyve-

rek és az ahhoz tartozó felszerelések, valamint az egyéb felszerelési tárgyak el-

helyezését illetve raktározását, valamint az ügykezelés elvégzését az alábbi he-

lyiségekben: 

 egy-egy lakószoba az őrparancsnok, ill. az őrparancsnok-helyettes és a 

szolgálatvezető részére. 

 megfelelő nagyságú közös szoba, illetve szobák az őrszemélyzet tagjai 

részére.  

 Az éjjeli szolgálatban lévő őrszemélyzet részére külön szoba biztosítan-

dó. 

 a parancsnok részére megfelelően berendezett irodahelyiség. 

 a fegyverek és lőszerek elhelyezésére a biztonsági követelményeknek 

megfelelően vasráccsal ellátott ablakos és ajtós helyiség, amelyben az 

őrszemélyzet létszámához mérten fegyverállványok, és a lőszer elhelye-

zésére szolgáló szekrények helyezendők el. 

 megfelelő nagyságú helyiség a kincstári anyaggal, leltári- és letéti tár-

gyak és egyéb felszerelési tárgyak elhelyezésére, illetve raktározására. 

b, Az őrparancsok, az őrparancsnok-helyettes és a szolgálatvezető, valamint az 

őrszemélyzet elhelyezésére szolgáló helyiségek, továbbá az őrparancsnok iro-

dahelyisége mind az egészségügyi, mind pedig a biztonsági követelményeknek 

meg kell, hogy feleljenek, tehát jól szellőztethetőnek és világosnak kell lenniük, 

továbbá az ablakokat dróthálóval, vagy vasráccsal kell ellátni. 
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 Borsodi szénterület → Farkaslyuk, (Tólápa és Ladánybánya), Szuhakálló, Ormosbánya, Annabánya, 

Lyukóbánya. Dorogi szénterület → Csolnok. Közép-dunántúli szénterület → Kisgyón, Várpalota. Bakonyi szén-

terület → Ajka-Csingervölgy, Csékút. Tatabánya-Oroszlányi szénterület → Tatabánya, Oroszlány, Síkvölgy. 

Mecseki szénterület → Komló. 
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 Ez egy „típus-szerződés”, amelyet aztán a bányák és a környezet adottságai szerint alakítottak át a helyszínek-

re megfelelőnek. 
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továbbá az irodahelyiség a biztonság érdekében a letartóztatottak elhelyezésé-

re szolgáló épülettől külön épületben helyezendők el, éspedig legfeljebb …. m 

távolságra. 

d, Az őrszemélyzet részére személyenként egy-egy nem emeletes ágyat, szek-

rényt, illetve külön bezárható fél szekrényt kell rendelkezésre bocsájtani. 

e, Amennyiben a Vállalatnak telefonberendezése van, úgy köteles az őrpa-

rancsnok irodahelyiségébe a telefont bevezetni, és a munkáltatással összefüggő 

hivatalos telefonbeszélgetések díja a Vállalatot terheli. 

f, Az őrszemélyzet részére – esetleg a vállalati – kultúrhelyiség biztosítandó. 

Továbbá biztosítani kell részükre a vállalati könyvtár használatát is. 

g, A Vállalat a szalmazsákok kitöméséhez zsákonként 18-20 kg szalmát köteles 

adni és a szalmazsákokat szükség esetén három havonként, de legalább hatha-

vonként utántömni és a szalmát évente egyszer cserélni. 

h, Az őrszemélyzet rendelkezésére bocsájtott helyiségek tisztán tartásáról, fűté-

séről és világosításáról a Vállalat saját költségén gondoskodik. 

i, A Vállalat az őrszemélyzetet a szerződéséhez csatolt élelmezési normáknak 

megfelelő napi háromszori élelmezésben köteles részesíteni és az élelmezésért 

napi 10 Ft-ot számíthat fel. Az élelmezést a vállalat az őrszemélyzet részére ha-

vonként történő utólagos megtérítés mellett köteles kiszolgáltatni. Ennek meg-

térítéséért a KÖMI kezességet vállal. 

j, A Vállalat köteles gondoskodni az őrszemélyzet részére mind a szálláskörlet-

ében, mind pedig a munkahelyen ivóvízről, továbbá éjszakára az ivóvíz tárolá-

sához megfelelő edényekről. 

k, Az őrszemélyzet részére a fürdési és tisztálkodási lehetőségeket minden idő-

szakban biztosítani kell oly módon, hogy a napi többszöri mosdásra és a heti 

egyszeri meleg vizű fürdésre lehetőség legyen. 

l, Az őrszemélyzet részére külön WC-t kell készíteni. 

m, Az őrszemélyzet látogatóba érkező hozzátartozói részére a szálláskörleten 

kívül esetenként látogatószobát kell térítés nélkül biztosítani 

3,  A Vállalat a letartóztatottaknak a biztonsági követelményeknek megfelelő őrzé-

sére a következőket köteles biztosítani. 

a, A Vállalat köteles bekeríteni a szálláskörletet, valamint a munkahelyet lega-

lább 2,5 m magas …. vastagságú drótból készült és ……. soros tüskés dróttal 

átszőtt drótkerítéssel, vagy ha az a helyi viszonyoknak jobban megfelel, és gaz-

dasági szempontból is célszerűbb, 2 m magas kőkerítéssel, amelybe befelé haj-

ló vas, vagy beton oszlop építendő be, és az oszlopoknak a kerítés feletti részé-

re 4, vagy 5 soros tüskés drótot kell felszerelni. 

b, A kerítés melletti terület kívülről és belülről 2 m szélességben holt területté 

nyilvánítandó. A holt területnek a kerítésen belülső széle 40-50 cm-s karókra 
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szerelt dróthuzallal jelölendő meg körös-körül. A dróthuzal mellett 50 m-ként 1 

m-es cölöpökre figyelmeztető táblák helyezendők el, melyekre „A dróton belül 

belépni szigorúan tilos, az őr felszólítás nélkül lő” szöveg írandó. 

c, A letartóztatottak elhelyezésére szolgáló épületek kerületét az esti szürkület-

től a reggeli virradatig kör-körbe villanyvilágítással kell kivilágítani. Munka 

esetén a kerítés melletti területet, továbbá a szálláskörlettől a munkahelyig ve-

zető utat, valamint a munkahelyet ugyancsak az esti szürkelettől a reggeli vir-

radatig ki kell világítani. 

d, A kerítés mellett szolgálatot teljesítő őrök részére a jelen szerződéshez csa-

tolt tervrajzon feltüntetett helyeken …… db magas megfigyelőállást kell felállí-

tani. A megfigyelőállásnak zártnak és beüvegezettnek kell lennie. A megfigye-

lőállásokra ….. fényszórót kell felszerelni. 

e, A Vállalat a letartóztatottakat a lehetőséghez képest oly módon köteles fog-

lalkoztatni, hogy azok ne széjjelszórtan, hanem csoportosan dolgozzanak, és 

velük egy helyen csak a legszükségesebb szabad munkavállalók, főleg szak-

munkások (munkavezető, gépkezelő, robbantó, bányamester, stb.) foglalkoztat-

hatók, de segédmunkások és különösen nők semmi körülmények között sem. A 

szabad munkavállalók és a letartóztatottak aránya: ……. 

f, A vállalat az őrszemélyzettel karöltve gondoskodni köteles arról, hogy a le-

tartóztatottak és a szabad munkavállalók között az érintkezés, továbbá a bünte-

tés-végrehajtás különleges szabályaival szemben mindennemű visszaélés meg-

gátolható legyen és ebből a szempontból a Vállalat alkalmazottai kötelesek az 

őrparancsnoknak, vagy a börtönügyi ellenőrző közegeknek az utasításait betar-

tani. A büntetés-végrehajtás szabályainak betartására a Vállalat is köteles al-

kalmazottait utasítani. 

g, Az őrség tagjai jogosultak a letartóztatottak munkahelyére belépő, vagy ott 

tartózkodó valamennyi személyt igazoltatni, tőlük belépésük, illetve ott tartóz-

kodásuk célját megtudni. 

h, A Vállalat a jövőben esetleg felmerülő biztonsági előírásokat tartozik saját 

költségen megvalósítani. 

4,  A Vállalat a letartóztatottak elhelyezése céljából a következőket köteles biztosí-

tani: 

a, A letartóztatottak elhelyezésére szolgáló helyiségeknek mind az egészségi, 

mind pedig a biztonsági követelményeknek megfelelőeknek kell lenniük, ezenfe-

lül az ablakokat …… vastagságú és …… sűrűségű vasráccsal kell ellátni. A he-

lyiség bejárati ajtajait biztonsági zárral és kémlelőlyukkal kell ellátni. A helyi-

ségekben az ágyakon kívül a letartóztatottak létszámának megfelelő asztalokat 

és ülőhelyeket kell elhelyezni. 
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b, A letartóztatottak elhelyezésére szolgáló helyiségek mellett ... db egyszemé-

lyes és… db … személyes fegyelmi zárkát kell felállítani. A fegyelmi zárkák el-

helyezése mindössze személyenként egy-egy fapriccs. 

c, A letartóztatottak gyógykezelése céljából egy külön …… ágyú betegszobát 

kell berendezni, továbbá egy külön orvosi helyiséget is biztosítani kell a letar-

tóztatottak orvosi vizsgálata céljából. 

d, Külön helyiség biztosítandó, ahol a letartóztatottak hozzátartozóikkal vasár-

nap, vagy munkaszüneti napokon bármilyen időszakban és időjárás esetén be-

szélhetnek. 

f, A letartóztatottak ruháinak és élelmiszereinek, valamint kisebb személyes 

tárgyainak elhelyezése érdekében a hálóteremben személyenként egy-egy pol-

cot kell biztosítani 

g, A vállalat gondoskodik a letartóztatott részére ágyról, vagy priccsről, szal-

mazsákról és fejpárnáról. Köteles továbbá a szalmazsákok kitöméséhez zsá-

konként 18-20 kg szalmát rendelkezésre bocsájtani és a szalmazsákokat három 

havonként, de legalább hathavonként utántömetni, továbbá a szalmát évente 

egyszer cserélni. 

h, A letartóztatottak elhelyezésére szolgáló helyiségek tisztán tartásáról, fűtésé-

ről és világításáról a Vállalat saját költségére gondoskodik. 

i, A letartóztatottak polgári ruháinak elhelyezésére, valamint letéti tárgyainak 

megőrzésére a Vállalat raktárhelyiséget, illetve jól zárható ládákat köteles 

rendelkezésre bocsájtani. 

j, Tartozik a vállalat a letartóztatottakat a helyszínen napi háromszori étkezés-

ben részesíteni a csatolt élelmezési normáknak megfelelően és az élelmezésért– 

már figyelembe véve a vállalati hozzájárulást – személyenként és naponként 10 

forintot számíthat fel, amely összeget jogosult a Vállalat a munkabérekből le-

vonni. 

A letartóztatottak külön juttatásban (külön élelem, cigaretta, levélpapír stb.) – 

még ha ez a Vállalat költségére is történik – csak a KÖMI előzetes, írásbeli en-

gedélye alapján részesíthetők. 

Ilyen juttatást a KÖMI felé külön jegyzék alapján személyenként kell elszámol-

ni. 

A vállalat – akár saját üzemeltetésű konyháról, akár élelmezési vállalat útján 

biztosítja a letartóztatottak élelmiszerét –, köteles ellenőrizni az élelmezést ab-

ból a szempontból, hogy az ételek a hatósági előírásoknak és kiutalásoknak 

minőségileg és mennyiségileg megfelelnek-e. Amennyiben az ételek minőségi-

leg és mennyiségileg nem megfelelőek, a Vállalat az élelmezés megjavítása ér-

dekében köteles a szükséges intézkedéseket azonnal megtenni. 

k, Az ivóvízről a Vállalat a letartóztatottak részére ugyanolyan módon gondos-

kodik, mint az őrszemélyzet részére. 
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l, A Vállalat a letartóztatottak részére külön és egészségügyi szempontból kifo-

gástalan WC-t köteles építeni úgy elhelyezve, hogy az a biztonsági követelmé-

nyeknek megfelelően a letartóztatottak részéről könnyen megközelíthető legyen. 

m, A letartóztatottak szálláskörzetének takarításához és a letartóztatottak tisz-

tálkodásához szükséges eszközöket (lavór, vödör, seprő, lapát, rongy, stb.) a 

Vállalat bocsátja rendelkezésre. 

n, A Vállalat köteles a letartóztatottak elhelyezésére szolgáló helyiségeket jól 

karbantartani és azokat félévenként fertőtlenítés céljából kicserélni. 

o, A Vállalat köteles a letartóztatottak ruházatának és lábbelijének javításával 

foglalkozó háziműhelyek részére helyiségeket biztosítani, azokat tisztántartani, 

világítani és fűteni. 

5, A KÖMI a munkáltatás folyamán az alábbiakat köteles biztosítani: 

a, A KÖMI gondoskodik az őrszemélyzet részére szalmazsákról, fejpárnáról, 

ezenkívül mind az őrszemélyzet, mind a letartóztatottak részére lepedőről és ta-

karóról. A Vállalat köteles azonban a felügyeleti szervnél elintézni, hogy a le-

pedőkre és takarókra vonatkozó anyagokat a KÖMI-nek adja át. 

b, A KÖMI viseli az őrszemélyzet kiküldetésével felmerülő élelmezési költsége-

ket (napidíjakat). 

c, A KÖMI gondoskodik a letartóztatottak ruházati és lábbeli ellátásáról, étke-

zési felszereléséről, tisztálkodási szerekről és űrcsöbörről. 

d, A letartóztatottak fehérneműjének mosása a Tröszt feladata. 

6, A Vállalat a letartóztatottak munkája fejében kollektív szerződésben és az azt kiegé-

szítő és módosító jogszabályokban meghatározott bért és bérpótlékot, valamint a mun-

kabérek 10%-át kitevő SZTK-járulékoknak megfelelő összeget a KÖMI részére tartozik 

a 8. pontban meghatározott módon és időben megfizetni. A Vállalat tudomásul veszi, 

hogy közvetlenül a letartóztatottak kezéhez sem bért, sem semmiféle más juttatást nem 

szolgáltathat.  

Mindazon esetekben, ahol a ruházat nagyfokú szennyeződésnek, vagy nagyfokú ruha-

elhasználódásnak van kitéve és a fennálló jogszabályok szerint a munkavállalót mun-

karuha, vagy védőöltözet illeti meg, a Vállalat éppen úgy köteles munkaruházatot, 

vagy védőöltözetet szolgáltatni, mint ahogy ezek a szabad munkavállalókat is megille-

tik.  

Minden munkakörben, ahol a fennálló jogszabályok védőételeket írnak elő, a Vállalat 

azt a letartóztatottak részére is szolgáltatni köteles. 

Mind a bérezés kérdésében, mind egyéb tekintetben a letartóztatottakat a szabad mun-

kavállalókkal azonos jogok illetik meg – pl. magassági, mélységi, csoportvezetői külön 

pótlékok –, várakozási és készenléti idő, fizetett munkaszüneti napokra járó bér, stb. 
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Eltérések: Nem illetik meg a letartóztatottakat bérezés szempontjából azok a jogok, 

amelyek ellentétben állnak azzal a körülménnyel, hogy letartóztatottak (pl. fizetett sza-

badság pénzbeli megváltása, négyhetenkénti hazautazás, segélyek stb.). 

7,  Köteles a Vállalat a munkát úgy megszervezni, hogy minden egyes letartózta-

tott rendszeresen foglalkoztatva a leggazdaságosabban végezhesse munkáját. Kerülni 

kell tehát a kapun belüli munkanélküliséget és azt, hogy a Vállalat ne a munka legala-

posabb felmérésére figyelemmel igényeljen – esetleg más munkaterületről vonjon el – 

letartóztatottakat. 

Úgy tartozik tehát a vállat a munkát megszervezni – és ehhez a KÖMI minden segítsé-

get megadni –, hogy minden egyes letartóztatott külön-külön – és nem globálisan – a 

havi minimálisan 450 (négyszázötven) forintot megkeresse. Amennyiben bármelyik le-

tartóztatott keresete – betegség, fegyelmi büntetés, vagy az őrség intézkedésében rejlő 

okoktól eltekintve – ezt a havi minimálisan 450 Ft-ot nem érné el, úgy a tényleges ke-

reset és a 450 Ft közötti különbözet fele részét a Vállalat kártérítésként tartozik a 

KÖMI-nek megfizetni –, a másik fele részét pedig a KÖMI viseli. Bármelyik szerződő 

félnek jogában áll azonban közös bizottsági vizsgálat útján megállapíttatni, hogy a ke-

resetkiesés melyik fél hibájára vezethető vissza, amelyik fél ezután a tényleges kereset 

és a 450 Ft közötti különbözetet teljes egészében tartozik megfizetni, illetve viselni. 

8,  A Vállalat éppen úgy, mint szabad munkavállalóinál, minden tárgyhónapot kö-

vető hónap 15. napjáig köteles a jelen szerződéshez mellékelt Űrlapnak megfelelő bér-

jegyzéket készíteni, azt a KÖMI részére az említett határnapon elküldeni és a letartóz-

tatottak keresményét valamint a munkabérek 10%-át kitevő SZTK-járuléknak valamint 

az előző pont szerinti kártérítésnek megfelelő összeget a KÖMI ... számú csekkszámlá-

jára a fenti határnapon befizetni. Köteles a vállalat bérjegyzékkel egyidejűleg ugyan-

csak a tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig részletes elszámolást adni, amely el-

számolásban szerepelni kell az előző bekezdés szerinti összegek részletezésének, az 

élelmezési költségeknek, a túlóráknak és külön a túlórapótlékoknak is. 

9,  A vállalat minden tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig beérkezőleg köteles 

a jelen szerződéshez mellékelt munkaerő-felhasználási tervűrlapot pontos adatokkal 

kitöltve a KÖMI részére megküldeni. 

10,  A Vállalat az esetleges bérreklamációkat a következő elszámolási időszakig kö-

teles elintézni. 

11,  A Vállalatnak a letartóztatottakat az SZTK-nál bejelenteni nem kell, továbbá az 

öregségi biztosítás célját szolgáló 1% járulékot nem kell levonnia a letartóztatottak 

munkabéréből. A rabbiztosítási járulékot a KÖMI vállalja. 

12,  A Vállalat a munka elosztására vonatkozó pontos létszámadatokat kellő időben 

köteles az őrparancsnokkal közölni. A vállalat a KÖMI - nek, illetve az őrség parancs-

nokának a letartóztatottakat munkára csak az őrszemélyzet csoportosíthatja, de a Vál-

lalat adja meg az egy munkán gazdaságosan dolgozni tudók létszámát és a csoportosí-

tás gazdasági szempontjait, amelyeket az őrparancsnok köteles figyelembe venni, 

amennyiben ez a biztonságot nem veszélyezteti és a közölt létszámadatoknak megfele-
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lően osztja be a letartóztatottakat és a munkahelyre a munkaidő megkezdése előtt őket 

elővezetteti. 

13,  A Vállalat a letartóztatottakat 2, illetve 3 műszakban foglalkoztathatja, de csak 

az esetben, ha az előírt és szükséges biztonsági berendezéseket a Vállalat megvalósít-

ja. 

14,  A KÖMI nem emel kifogást az ellen, hogy a Vállalat a letartóztatottakat szük-

ség esetén vasárnap, vagy egyéb munkaszüneti napokon foglalkoztassa. 

15,  A KÖMI elősegíti azt, hogy a Vállalat a letartóztatottakat átképzésben részesít-

se, azonban csak a szabad munkavállalóktól elkülönítetten lehet oktatni és az átképzés 

ideje alatt részükre a fennálló jogszabályokban előírt bérezést tartozik megfi zetni. 

16,  Amennyiben a munkaidő a napi 12 órát meghaladja, úgy a Vállalat a túlmun-

kaidőben külön élelmezésről tartozik gondoskodni. 

17,  A KÖMI nem emel kifogást az ellen, hogy a Vállalat az adminisztráció egyes 

területein, főleg a bérelszámolás és a letartóztatottakkal kapcsolatos egyéb ügykezelé-

sek vonalán megfelelő szabad munkavállalók ellenőrzése mellett letartóztatottakat fog-

lalkoztasson. 

18,  A Vállalat köteles a munka megkezdése előtt a letartóztatottak részére ugyano-

lyan keretben és módon, mint a szabad munkavállalók részére – a munkautalványokat 

előzetesen kiadni és a munka befejezése után azokon az elvégzett munkát a munkaveze-

tő aláírásával igazolni, hogy az esetleges szökésnél a munkautalványok munkahely 

igazolására felhasználhatók ne legyenek, azokra „Elítélt munkás” szöveget kell bé-

lyegzővel ráütni. 

19,  A letartóztatottak betegellátását az Egészségügyi Minisztériumnak a külön-

munkán foglalkoztatott letartóztatottak betegellátása tárgyában kiadott és a jelen szer-

ződéshez hiteles másolatban mellékelt 0446/1951. sz. rendelete szabályozza. A letar-

tóztatottak orvosi és kórházi kezeléséről munkaképtelenségük esetén a KÖMI gondos-

kodik. Ettől függetlenül azonban tartozik a vállalat a fennálló jogszabályok szerint a 

letartóztatottakat elsősegélynyújtásban részesíteni. 

20,  A Vállalat vállalja a letartóztatottaknak és az ehhez szükséges őrszemélyzeti 

tagoknak a munkahelyre szállításával és az onnan visszaszállításával felmerülő vasúti 

és egyéb fuvarköltségeket akkor is, ha ezek a költségek a letartóztatottaknak, vagy az 

őrszemélyzeti tagoknak személyében történt változás következtében válnak szükséges-

sé. 

A betegség, vagy baleset következtében felmerülő szállítási költségeket a Vállalat köte-

les előlegezni és azokat a KÖMI részére fizetendő 10 % SZTK-járuléknak megfelelő 

összegből kellő igazolás mellett levonhatja. A munkahelyekre szállítás és az onnan 

visszaszállítás költségei alatt attól a helytől illetve addig a helyig felmerülő szállítási 

költsége alatt attól a helytől, illetve addig a helyig felmerülő szállítási költségek érten-

dők, ahonnét, illetve ahová a munkahelyről a letartóztatottak és az őket kísérő őrsze-

mélyzet vezényelve lettek. 
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Ugyancsak a Vállalatot terheli azoknak a letartóztatottaknak az utazási költsége, akik 

az Államügyészségek, illetve a járásbírósági közvádlók utasítására börtönbüntetésük 

kitöltése végett közvetlenül, őrszemélyzet kísérete nélkül utaznak a munkahelyre. Az 

így felmerült útiköltség is a KÖMI csekkszámlájára fizetendő be. 

21,  Jelen szerződés 1. pontjában megjelölt létszám – illetőleg létszámváltozás ese-

tén a mindenkori létszám – maximálisan 2 (kettő) százaléka erejéig a KÖMI, illetőleg 

az őrparancsnokság által kijelölt rezsimunkásokat a munkakörnek megfelelően a Vál-

lalat tartozik bérezni. Ilyen rezsimunkások például: takarítók, függetlenített csoportve-

zetők, tábor-napos, szabó, cipész, borbély, stb. Nem számít rezsimunkának a Vállalat 

által esetleg felállítandó javítóműhelyben foglalkoztatandó lakatos, asztalos, ács, bog-

nár, villanyszerelő stb. – mérnökök, műszakiak, adminisztratív dolgozók, bérelszámo-

lók, konyhaszemélyzet, akiknek bérét a fennálló jogszabályok szerint tartozik a Válla-

lat számfejteni. 

22,  A Vállalat tartozik a munka folytatásához szükséges összes felszerelést és mun-

kaeszközt rendelkezésre bocsájtani és saját költségén gondoskodni arról, hogy ezek ál-

landóan használható állapotban legyenek. Amennyiben a Vállalat a munkahelyen be-

lül erre a célra javítóműhelyt állít fel, az itt dolgozók munkabére is a Vállalatot terhe-

li. 

23,  A letartóztatottak részére átadott szerszámok elvesztéséért, illetve eltűnéséért a 

KÖMI anyagi felelősséget vállal az esetben, ha a Vállalat a szerszámok munkaidő 

utáni elhelyezése céljából a letartóztatottak szálláskörzetén belül zárható helyiséget 

bocsájt rendelkezésre. 

24,  A Vállalat köteles az ottani bérezési rendszert az őrparancsnok részére hozzá-

férhetővé tenni. 

25,  A Vállalat köteles mind az őrszemélyzetnek, mind pedig a letartóztatottaknak 

az elhelyezésére, továbbá a munkahely biztonsági berendezésére vonatkozóan 5 pél-

dányban tervrajzot készíteni és azokat a jelen szerződéshez mellékelten csatolni. 

26,  A Vállalat tudomásul veszi, hogy az újítási ügyek intézésének egységes szabá-

lyozásáról szóló 56/195. (II. 27.) MT. sz. rendelet végrehajtása tárgyában kiadott 

2021-12516/1951. I.M. titkos utasítás értelmében a letartóztatottak műszaki tökéletesí-

tésre vonatkozó újítási javaslatokat közvetlenül a Vállalatnál nem terjeszthetik elő, 

hanem azt az őrparancsnokhoz kell benyújtaniuk. A letartóztatott javaslatát 2 pél-

dányban nyújtja be. 

Ha a javaslat helyi jelentőségű, vagyis elsősorban a Vállalatot érinti, akkor az őrpa-

rancsok a javaslat egyik példányát azonnal átadja a Vállalat újítási megbízottjának. 

27,  Az üzemi baleset-elhárítás fokozottabb biztosítása tárgyában közzétett 

216/1951. (VIII. 22.) MT. sz. rendelet értelmében a Vállalat köteles a letartóztatottakat 

is a rendelet szerinti határidőben a munkaidejükön kívül 2 órás elméleti, baleseti okta-

tásban részesíteni, ahol a Vállalat erő-, vagy munkagépeket tart üzemben. Ugyanezen 

rendelet értelmében azokat a letartóztatottakat, akik közvetlenül baleseti veszéllyel já-
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ró munkára nyernek beosztást, szakmai oktatásukkal együtt gyakorlati baleset-

elhárítási oktatásban is részesítenie kell a Vállalatnak. 

28,  Ha a Vállalat a szerződés 8. pontjában meghatározott határidőt nem tartja be, 

az esetben a késedelem minden napjára az átutalandó összeg 2 (kettő) ezrelékét tarto-

zik kötbér címén megfizetni. Az átutalás szempontjából a postára adás napja az irány-

adó. Ha Vállalat a szerződés 9. pontjában meghatározott határidőt nem tartja be, az 

esetben a késedelem minden napjára az első esetben 50, a további esetekben 100 Ft 

kötbért tartozik megfizetni. 

29,  Amennyiben a Vállalat jelen szerződésben foglalat kötelezettségei közül a biz-

tonsági berendezések létesítését nem eszközli, vagy nem szerződésszerűen teljesíti, 

vagy a vállalat alkalmazottainak magatartása veszélyezteti a biztonságot –, fizetési, 

adatszolgáltatási és elszámolási kötelezettségének nem, vagy nem szerződésszerűen 

tesz eleget 

–, maradéktalanul nem teljesíti az étkeztetés természetbeni nyújtására vonatkozó köte-

lezettségét 

–, a letartóztatottak egészségét, vagy testi épségét súlyosan veszélyezteti, ez esetekben 

a KÖMI kötbér- és kártérítési igényen felül jogosult a szerződést azonnali hatállyal 

felbontani. 

30,  Ha a Vállalat a jelen szerződésben vállalt és az előző pontban fel nem sorolt 

olyan kötelezettségét mulasztotta el, vagy nem szerződésszerűen teljesítette, amely a 

KÖMI részéről kifogásolható, ilyen esetekben a KÖMI jogosult az azonnali felmondá-

sát 10 napos felmondási időre bejelenteni a letartóztatottak egy részének, illetve egé-

szének kivonására. 

A felmondólevél másolatát megküldi a KÖMI a Vállalat illetékes minisztériumának is, 

amely záros határidőre biztosíthatja a hiány pótlását. Ennek a záros és a KÖMI által 

elfogadott határidőnek betartása esetén a rendkívüli felmondás hatályát veszti. 

31,  (Az egész bekezdés törölve) 

32,  Ezt a szerződést a felek határozatlan időre kötik, joga van azonban mindkét 

félnek a jogviszonyt előzetes felmondással a hét végére esedékességgel megszüntetni 

éspedig a KÖMI a vállalat felé 6 hónapra, a Vállalat a KÖMI felé 2 heti felmondási 

idő közlésével. 

Kőbányában végzendő munkára KÖMI csak olyan egyéneket ad, akiknek büntetéséből 

még legalább hat hónap van hátra. 

33,  A Vállalatnak a jelen szerződésben foglalt kötelezettségei nem teljesítés, illetve 

nem szerződésszerű teljesítése esetén a KÖMI jogosult a Vállalat által elmulasztott, il-

letve nem szerződésszerűen teljesített szolgáltatásokat a Vállalat költségére elvégez-

tetni. 

34,  A Vállalat a letartóztatottakat csak a KÖMI előzetes írásbeli engedélyével ad-

hatja át munkáltatás végett más vállalatok részére, de ez esetben is mind a munkabé-
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rek szabályszerű átutalásáért, mind a jelen szerződésben szabályozott egyéb kötele-

zettségek teljesítéséért is a Vállalat felelős. 

35,  A jelen szerződésben szabályozott és a Vállalat által elvállalt kötelezettségek 

végrehajtását a KÖMI bármikor jogosult a helyszínen is ellenőrizni, és a Vállalatnak a 

szerződésben szabályozott pontok tekintetében könyveibe, feljegyzéseibe betekinteni. 

36,  Ha a Vállalat a letartóztatottakat, illetve azok egy részét 2 napon keresztül 

munkával nem foglalkoztatja, az esetben a KÖMI kártérítési igényén felül a nem fog-

lalkoztatott letartóztatottakat jogosult a munkahelyről elszállítani. 

37,  A Vállalat tudomásul veszi, hogy a letartóztatottakkal kapcsolatos mindenféle 

ügyintézés, ügykezelés szigorúan bizalmas természetű. 

38,  Jelen szerződést tartozik a Vállalat illetékes Minisztériuma termelési főosztá-

lyával láttamoztatni. Jelen szerződés 5 eredeti példányban készült, amelyből hármat a 

KÖMI, kettőt pedig a Vállalat kapott kézhez. 

A börtönügyi biztonsági és elhelyezési kérdések közös kitárgyalás alapját képezik. A 

szerződő felek megállapodtak abban, hogy a szerződés 7. pontjával ellentétben a 

Tröszt 3 hónapon keresztül vállalja, hogy minden egyes letartóztatott a minimális 40 

Ft-ot megkeresi, ellenkező esetben a különbözetet kártérítés címén tartozik megfi zetni 

a KÖMI-nek. 

Ezzel szemben a 4. pont j. bekezdése szerint fejenként és naponként 10 Ft élelmezési 

költséget a Tröszt három hónapon belül nem vonja le a letartóztatottak keresményéből, 

azt saját költségére tartozik kiszolgáltatni. 

Budapest, 1952. évi IV. hó 11. napján. 

 

Nos, ez így látszatra egy olyan szerződés,
758

 amely a későbbi kiegészítésekkel, aprólé-

kosan részletezi az elszámolás tartalmát, melyben az elítélt neve és törzsszáma mellett az 

élelmezési napok és munkanapok számát, a munkaórák számát, a bruttó keresetet, az SZTK-

járulék levonását, az élelmezési és tartásdíjtérítést, a kifizetett munkaszüneti napok bérét, a 

túlórákat – a 25-50-100 % -os pótlékkal feltüntetve, a kártérítési kötelezettséget, stb.  

Külön kiemeli, hogy a rabbiztosítási járulékot a BM viseli, de az 1 % kereseti adót a Tröszt-

nek kell fizetni. 

Egy későbbi módosító javaslat az őrszemélyzet családos tagjai részére 10 km-es körzeten be-

lül, a családtagok számától függően 1 vagy 2 szoba-konyhás lakások (családi házak) biztosí-

tását kéri 1953 év végéig a Tröszttől. Az őrszemélyzet ezért a vállalatnak normál bért tartozik 

fizetni. 

Szintén módosító javaslat a napi kenyérfejadag felett az őrség és a dolgozó elítéltek számára, 

a legalább 3200 kalória ételmennyiség biztosítása. Kéri még a KÖMI a későbbiekben a mély 

szinten szolgálatot teljesítő „őrelvtársak” részére a Tröszttől a földalatti pótlékot…  

                                                           
758

 Ezt aztán az idők folyamán, a felek részéről, levelezés útján folyó „torzsalkodás” jellemezte, mert mindenki a 

saját igazát bizonygatta. 
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A módosítási javaslatok jórészt ésszerűek és a bánya érdekeit szolgálják. A bánya kéri, hogy 

csak olyan elítélteket adjon a táborokba a KÖMI, akinek „bányamunkára alkalmas” orvosi 

papírja van.  

Az őrök a bányafelszerelést nem személyre, hanem kihordási időre kapják. Az őrszemélyzet 

szénjuttatását a KÖMI fizesse, a rabokét a bánya. 

A „szabad, szabadult és ott munkát vállalt vájárokat nem tudják kivonni a termelésből” 1954. 

július 1-ig.  

A KÖMI térítse meg január 1-től a bánya által biztosított takarók, lepedők, párnák költségeit, 

mert ezeket az elítélteknek akkor is adni kell, ha nem a bányában vannak.  

A beteg rab étkezési költségeit a bánya nem vállalja, az a KÖMI -t vagy a rabot terhelje – 

kivétel, ha a rabot fogdába vagy tárgyalásra szállítják.  

A rabok cipőinek, ruháinak javítási költségeit, és a rezsiköltségeket újra kell pontosítani.  

Firtatja a bánya a táborparancsnok költségvetési kötelezettségének betartását, mely elmaradá-

sa prémiumkizáró tényező legyen, ugyanis a költségtúllépések gyakoriak és magasak.  

A „bányabeli visz major”
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 esetén (pl. vízbetörés) a KÖMI 5 napon belül szállítsa el a fölös-

leges létszámot, 5 napon túl a költségek a KÖMI -t terheljék.  

 „A letartóztatottak megbetegedése esetén a kórházi és orvosi kezelésükről, valamint étkezé-

sükről a KÖMI gondoskodik.”  

A bánya véleménye, hogy ha a KÖMI kapja a 10 % SZTK-járulékot, akkor a munkából szár-

mazó balestek járandóságait is fizesse. 

Ilyen és ehhez hasonló módosító észrevételek, kérések, követelések rendszeresen felszínre 

kerülnek a levelezésekben, ugyanakkor érvényesítésükről nincs módunk meggyőződni, aláírt 

új szerződés helyben fellelhető hiánya miatt. 

Néhány fennmaradt adat a táborok építésével, épületeivel kapcsolatosan. 

 Rab-barakk:  

100 személyes rabbarakk. Az épületek 45 x 10,75 méteres (483,72 m
2
) alapterületűek. 

Középen az épület hossztengelyében egy 4 méter széles előtérből nyílik két irányba 2-

2 db 20 x 5 méteres (100 m
2
) 25-25 fős hálóterem, ahol a rabok ágyai, polcai, asztalai 

és székei vannak elhelyezve. A hálótermeken a hosszú külső falon 6-6 ablakszem ta-

lálható.  

A tervrajzon az egyik hálóteremnél az ágyak és asztalok elhelyezési rendje is látható. 

A hálótermek belső magassága a ferde plafon miatt eltérő, az ablak melletti falnál 2,4 

m, a középső gerincnél (a hálótermek belső fala) 2,65 m. Az épület hossztengelyének 

közepénél kialakított 4 x 10 m (40 m
2
)-es térségben az őrszemélyzet ügyeletet ellátó 

tagjai tartózkodtak, s a hálószobák bejárataitól válaszfalakkal voltak elválasztva. 

 Az őrparancsnoki épület  
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 Előre nem látott kényszerítő körülmény, elháríthatatlan akadály, ami meggátol valamely kötelezettség elvég-

zésében. 
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13,60 x 4,30 (57 m
2
) alapterületű, mely áll egy 3 x 3,80 (11,4 m

2
)-es parancsnoki iro-

dából, egy 2,40 x 2,68 (6,4 m
2
)-es irodából, 3 db 1,6 x 2,68 (4,2 m

2
)-es fogdaszobából 

és egy 2,50 x 3,80 (9,5 m
2
) széntárolóból.  

Az épület két végén lévő őrparancsnoki és a széntároló helyiséget egy, a kisiroda és a 

fogdaszobák előtt futó folyosó köti össze. A tervrajz szerint a 3 fogdaszobán nincs ab-

lak, a folyosóra ajtó nyílik, míg a külső falon csak világítórések láthatók. A parancs-

noki épület külső magassága nagyobb, mint a rabbarakkoké, a ferdesíkú tetőtől egy 

vízszintes padlásboltozat választja el, s belmagassága 2,8 m. 

 A konyhaépület  

32,98 x 13 (428,7 m
2
-es) több helyiségből áll.  

Az épület hossztengelyében egy 1,68 m széles folyosó húzódik végig a tetőt tartó két 

oszlopsor között. Egyik oldalon mosdó-öltöző, liszt kéziraktár, tészta-előkészítő, má-

sik felében a konyha és más meg nem nevezett helyiség található. Az épület belső ma-

gassága a barakkokéval megegyező. 

Az alaprajz szerint a konyhaépületi részben a hossztengelyi folyosó két oldalán 4-4 db 

kémény, azaz 8 főzőhely volt kialakítva. 

 A gazdasági épület  

mérete 29,30 x 12,50 (366 m
2
-es) alapterületű.  

Hossztengelyében 1,60 m széles folyosó, kétoldali tetőtartó oszlopsorral. A folyosó 

egyik oldalán kisméretű iroda 3,3 x 5 (10,5 m
2
), mosókonyha 11 x 5 (55 m

2
), szárító 

14 x 5 (70 m
2
), a másik oldalon szárító 9 x 5 (45 m

2
) raktár 6 x 5 (30 m

2
), üzemeltetői 

szállás 3,5 x 5 (17,5 m
2
), raktár 5 x 5 (25 m

2
) és egy kisméretű üzlet 4,5 x 5 (22,5 m

2
) 

található.  

Az épület belső magassága a parancsnoki épületével megegyezően 2,8 m, s a ferde te-

tősíkot itt is vízszintes plafon választja el a belső tértől. 

 A kultúrterem  

egy 40 x 10 (400 m
2
)-es csarnoképület, melyet középső hossztengelyében 7 db oszlop 

tagol 8 x 5 m-es szakaszokra. A hossztengelyen húzódó oszlopokon nyugodott az terv-

rajz szerinti középfőfali kiváltó gerenda, melyre a tetőszerkezeteket alátámasztó köz-

benső támaszok vasai ültek fel. A terem egybefüggő volt, s mivel csak az alaprajzi és 

a tetőszerkezeti rajzok maradtak fenn, így belmagasságára vonatkozó adatok nem ta-

lálhatók.  

 

Az épületek műszaki leírása primitíven egyszerű. 

 Alapozás: Az alapok 40 x 80-as keresztmetszetű p.e. javított cementhabarcsba rakott 

tégla alapok. 

 Felmenő fala: P. C. javított habarcsba rakott 0,25, ill. 0,38 m méretű téglafalak, a vá-

laszfalak 0,12 m méretűek. 
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 Födém tetőfedés: Az épületek mennyezetszintjében elhelyezett vasbeton koszorúge-

renda, előre gyártott vasbeton gerendák közé rakott téglaboltozat, salakterítéssel. A te-

tő lejtbeton lemez kétrétegű papírfedéssel. 

 Belső felületképzés: Sima vakolással, háromszori meszelés. 

 Külső felületképzés: Durva vakolás, kőporos fröcskölés. 

 Padozatok: lapjára fektetett tégla és márvány mozaik, lapburkolat, 20x20-as mozaik 

lapokból. A mosdók csempézettek. 

 Világítás: Az összes helyiségben mennyezetvilágítás. 

 Csatornázás: ivóvíz bevezetés, a szennyvíz elvezetése derítőn át történő csatornaveze-

téssel. 

 Fűtés: kályhafűtés. 

 Nyílászáró szerkezet: Kapcsolt faszerkezeti ablakok, palló- és gerébtokos ajtók. 

 

Néhány gondolat ezek után a tatabányai (oroszlányi) bányász rabtáborok működésével 

kapcsolatosan, amelyek szerintem megint általános érvényűnek mondhatók. 

 A bányatáborok üzemelni kezdtek, a táborok készültségi állapotától és a törvényekben 

előírt engedélyezési eljárásoktól függetlenül. A felügyeleti hatóságok – és ebben még az 

Országos Tervhivatal sem kivétel – csak követő, utólagos legalizáló szerepet töltenek be.  

 A létszámokat a KÖMI az egész ország területéről biztosítja.  

 A rabok többsége politikai okok miatt került sajátos helyzetébe. Olyan adattal nem ta-

lálkoztam, mely egy polgári társadalomban köztörvényes bűncselekményben elítéltet (rab-

lás, gyilkosság) említett volna. Néhány ember (pl. bányamérnök) visszaemlékezése szerint 

volt rab, aki azért állította magáról, hogy rettenetes bűncselekményt követett el, hogy az 

őrök és a munkahelyi civilek tartsanak tőle. 

 A táborok működtetése alatt (1952.– 1956. október) a foglalkoztatott rabmunkások lét-

száma legalább egyszer lecserélődött. Különösen felgyorsult ez a folyamat az internálás 

intézményének 1953. júliusi eltörlése után. A rabszállítmányok indítási helyei nem mindig 

követhetőek.
760

  

 A táborba érkező rabok származása, képzettsége, végzettsége tükrözte a 20. század köze-

pének teljes keresztmetszetét.  
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 Tatabánya – Oroszlány esetében Debrecen, Gyula, Sátoraljaújhely, Esztergom, Pécs, Szekszárd, Kecskemét, 

Nyíregyháza, Balassagyarmat, Győr, Sopronkőhida, Szolnok, Eger, Kaposvár, Baracska, Pálhalma, Vác lekövet-

hető. Néhány irat, néhány személyes kapcsolat pedig több Zala megyei embert hozott előtérbe. A létszámmozgá-

sokat és a táborok befogadóképességét figyelembe véve nem túlzó az állítás, hogy a Tatabányai Szénbányák 

rabtáboraiban a működésük során mintegy 5-6000 fő fordult meg kényszermunkásként, s ily módon ez a vállalat 

az egyik legnagyobb rabfoglalkoztató munkahely volt Magyarországon az 1950-es években. (Dr. B. Stenge Csa-

ba) 
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A háború előtti, uralkodó elit éppúgy jelen volt, min a Rajk perben elítélt pénzügyminisz-

ter-helyettes, aki még rabként is hithű kommunistának vallotta magát, rendszeresen túltel-

jesítette a normát és bízott az igazság kiderülésében.  

Jelen volt a több nyelvet beszélő egyetemi tanár, később akadémikus – éppúgy, mint az 

egyszerű parasztember, vagy az „osztályáruló” szociáldemokrata munkás.  

A bányavezetés örült a műszaki, értelmiségi raboknak, de közülük volt, aki elutasította az 

irodai munkát, mert egy tervrajzi tévedésért újabb éveket kapott volna szabotázscselek-

mény címén, de a kutyát sem érdekelte, ha „két lapát szénnel kevesebbet rak a csillébe”.  

A rabmunkások között voltak sokan önkéntesek, és ezt sokan félreértették, az ostobábbak 

félremagyarázták.  

A rabok kimehettek a börtönökből dolgozni építkezésekre, bányamunkákra, ahol a bör-

tönhöz képest jobb volt a légkör, esetleg az ellátás, és a rabmunkával egy keveset keres-

hettek is.  

Így például a váci börtönből illegális határátlépésért elítélt (szerzetesrendjük 1950-es fel-

oszlatása után) cisztercita papnövendékek, akik a XIV-es aknára kerültek dolgozni, és ko-

rábban szabadulhattak munkájuk révén. 

 Egy belső rendelkezés szerint, a földalatti bányamunkában a 100 % norma túlteljesítése 

után havonta 2 %-onként egy-egy napot elengedtek a büntetésből.  

Az őrszemélyzet számára is jó volt az ilyen teljesítés, mert prémiumrészesedést kaptak a 

tervek túlteljesítése után, s különösen jó volt a brigádok gerincét alkotó civil bányászok 

számára, mert többet vihettek haza fizetéskor a családjuknak. Ráadásul a bánya nem válo-

gatott a civil munkavállaló, a rabmunkás, és a rabokat kísérő fegyveres őrök között. Az 

elővájáson, a frontfejtésnél vagy másutt mindenki azt a levegőt szívta, csurgott rá víz, s 

egy sújtólégrobbanás, vízbetörés vagy omlás egyformán veszélyeztetett mindenkit. Külö-

nösen jó munkakapcsolat alakult ki a civil- és a rabmunkások között. 

 Egy-egy rabszállítmány érkezése után 6-7 napra volt szükség, hogy a rabok a tényle-

ges termelőmunkát elkezdhessék. Az üzemirodák felvették a személyi lapokra az adatokat, 

s elkezdték a szakmák szerinti csoportosítást, kiemelve a bányászokat, ácsokat, villanysze-

relőket, s a bánya számára fontos szakembereket. 

A következő napok úgynevezett sétáltató bányajárással teltek el, amikor a rabokkal a 

szükséges és felesleges anyagokat szállították be- és ki a bányavágatokba. A háromnapos 

sétáltatás után 1-2 teljes munkavédelmi nap, baleseti oktatással (elmélet-gyakorlat) telt el. 

Ezt követően a megfigyelések alapján a műszaki vezetők – aknászok, lőmester, szállítás-

vezetők – kiválogatták a nekik megfelelő embereket, és brigádokhoz osztották be őket. A 

minimális szaktudást igénylő ismereteket a rabok rövid oktatás után a munkacsapatoknál 

vagy brigádoknál sajátították el. Mindenki érdekelt volt a gyors, biztonságos munkába ál-

lás előmozdításában. 

 A rabokat ellátták munkaruhával, védőfelszereléssel ugyanúgy, mint a civil munkásokat, s 

az őrszemélyzetet. Ruházatuk, felszerelésük karbantartásáról, tisztításáról a táborokban 

meglévő mosodák, műhelyek gondoskodtak. 
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 A rabok és az őrök élelmiszerellátását szerződés szabályozta, egyaránt 3.200 kalória mér-

tékben, s ebbe a napi 40 dkg kenyéradag nem számított bele. Ezt a kenyérfejadagot egy 

1953. április 23-i miniszterhelyettesi utasítás 60 dkg/nap mértékre megemelte. Ennek elle-

nére a rabkoszt sokáig elfogadhatatlan volt.  

 1953-tól megszaporodtak a munkafegyelemmel kapcsolatos gondok. Megindul a „szaba-

dítás”, másrészt rengeteg úgynevezett első generációs ipari munkás érkezik a bányászatba 

– elsősorban az Alföldről – akiknek a mezőgazdaság nagyüzemesítése és gépesítése elvet-

te a megélhetését.  

A bányamunka nem tűrte a lazaságot, sorban születnek az utasítások, hogy kiket nem sza-

bad felvenni (önkényesen kilépett, elbocsájtva), hogyan kell fellépni az igazolatlan mu-

lasztókkal szemben (étkezési pénz megvonása, munkásszállásról eltávolítás, figyelmezte-

tés, elbocsájtás).  

1954-re kiderül, hogy a bányák szívesebben alkalmazzák a szakképzett, szabadult rabokat, 

mint a toborzásokban összeszedett, szakképzetlen, volt mezőgazdasági dolgozókat. Visz-

szásságot jelent ugyanakkor és sokakban ellenérzéseket vált ki, hogy egy vezető szakem-

ber, aki szabadult, főnöke lesz a korábbi szabad civilnek, partnere lesz a korábbi rabtartói-

nak. A 297/1952. N.T. határozat is kimondja, hogy a szabadult rabok ott nem dolgozhat-

nak, ahol a büntetésüket töltötték. Ennek ellenére a termelés biztosítására – ami a bányák 

vezetőinek elemi érdeke, nehogy szabotázzsal vádolják meg őket – suttyomban természe-

tesen tovább foglalkozatják azokat a volt rabokat, akik maradni szeretnének.   

 1954-től változnak az elítéltek számára megadott alapjuttatások. Új számítási metódusokat 

kap a bánya a N.I.M. Szénbányászati Igazgatótól, hogy 1954. június 1-től a rabmunkások 

alapszabadságát (12 nap) pénzben váltsák meg, hogy számukra is számfejteni kell külön-

böző pótlékokat (pl. hűségjutalom), és részleteket kell tisztázni a gyermekadó levonásakor 

stb. 

 

Borsoddal és az itt levő KÖMI táborokkal kapcsolatosan néhány hír fennmaradt az 

MTI jóvoltából, amelyek a Szabad Európa Rádió
761

 adásaiból származtak. 
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 A Szabad Európa Rádió (SZER, Radio Free Europe/Radio Liberty) megalakulását a második világháborút 

követő nemzetközi politikai viszonyok indokolták. A Szovjetunió kiterjesztette hatalmát Kelet-Közép-Európára 

és ráerőltette saját társadalmi rendszerét. Ennek következményeként sokan menekültek Nyugatra, leginkább az 

Amerikai Egyesült Államokba. Az Egyesült Államok kormánya a szovjet terjeszkedés feltartóztatása érdekében 

1947-ben egy olyan magánszervezet létrehozását kezdeményezte, amely a szovjet befolyás alá került kelet-

közép-európai lakosság számára a polgári demokrácia értékeit kívánta sugározni. 1949. május 17-én New York 

államban bejegyezték a Szabad Európa Bizottságot (Committee for a Free Europe), amelynek osztályaiként 

megalakultak a Nemzeti Bizottmányok (1949. július 21-én a Magyar Nemzeti Bizottmány) és 1949 decemberé-

ben a Szabad Európa Rádió. New Yorkban megkezdődött a Magyar Osztály megszervezése, munkatársainak 

kiválasztása. 1950. augusztus 4-én kísérleti jelleggel beindították a magyar nyelvű adást. A New Yorkból sugár-

zott műsor naponta kétszer jelentkezett, s főleg híreket közvetített. 1951 májusában a SZER európai központja 

Münchenbe került át. 1951. október 6-án már Münchenből adta magyar nyelvű egész napos műsorprogramját a 

Szabad Európa Rádió. Az ötvenes években a „rádióvédelem” elsősorban büntetőjogi-adminisztratív úton, rész-

ben pedig műszaki-technikai (adás-zavaró) eszközökkel történt. „A Szabad Európa rádió adásainak zárt lakás-

ban történő hallgatása csak akkor valósítja meg a népi demokratikus államrend elleni izgatás bűntettét, ha ez 

más jelenlétében történik, vagy pedig, ha a lakáson kívül tartózkodó személyek részére is lehetővé vált. Ezzel 

ezen rádióállomás uszító híreinek hallgatása, ezen utóbbi esetben azonban csak akkor, ha nemcsak az nyert 
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„Az ENSz gazdasági és szociális bizottsága ünnepélyes kérdést .intézett a Szovjetunió-

hoz és Kelet-Európa úgynevezett népköztársaságaihoz: van-e területükön büntető-, kényszer-

munka-, deportált-, internáló- vagy rabmunkás-telep, alkalmaznak-e kényszer- vagy rab mun-

kásokat ? Az ENSz-nél akkreditált küldöttségeik határozott nemmel feleltek, Magyarország is 

kijelentette, hogy az ipari és mezőgazdasági termelés egyik ágában sem alkalmaznak kény-

szer- vagy rab munkásokat. Mi hát az igazság?... 

A borsodi bányászati tröszt ormospusztai bányájának 4. számú aknájában kizárólag 

politikai elítéltek dolgoznak. Ebben az aknában gyakori vendég a szénmonoxid gáz és a kén-

hidrogén… vasárnap is dolgoznak. Az ormospusztai politikai elítéltek tábora is kétsoros tüs-

késdrót sövénnyel, őrtornyokkal, farkasvermekkel van harcszerűleg megerősítve. A rabtartók 

elmulasztották a kanalizációt, máig sem törődtek ezzel a kérdéssel, ezért leírhatatlan a bűz és 

a szenny mindenütt. 

Magyarország egyik frissen feltárt mangánérc-bányájában, az Edelény melletti..... 6. 

bányaüzemben
762

 250 rab dolgozik bokáig érő vízben. Az összetákolt barakokat ugyancsak 

drótkerítés és árok veszi körül. $ munkaidő ott sem kevesebb, mint napi tíz óra. Ezzel szemben 

a legelemibb biztonsági intézkedések is hiányoznak… 

Az ENSz szociális bizottságának arra a kérdésére, hogy alkalmaznak-e a Magyar Nép-

köztársaságban kényszer- vagy rab munkásokat, a kiküldöttek szemrebbenés nélkül felelik 

majd, hogy sohasem. Lengyelországban, Csehszlovákiában, Magyarországon eddig ebben az 

irányban semmi sem történt. Ott halottakat rehabilitálnak.”
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„… 46 éves koromig éltem Borsod megyében. Rudolftelepnél születtem, és a Borsod 

megyei bányákban dolgoztam. 14 éves koromban vájártanulónak mentem, de egy év után a 

nagyanyám elintézte, hogy felvegyenek vájárnak, így nagyon korán már három műszakban 

dolgoztam. Később másképp alakult az életem, elkerültem Heves megyébe, Hevesre, ott élek 

közel 30 éve. 2015-ben azonban nagy honvágyam keletkezett, és úgy éreztem, hogy megnéz-

                                                                                                                                                                                     

tényként megállapítást, hogy a kívül levő személy tudta, hogy a lakásban a Szabad Európa rádiót hallgatják, 

hanem az is, hogy e rádióállomás milyen híreit hallotta.” A Legfelső Bíróság (LB) 1955-ben hozott elvi döntése 

látszólag megszorító értelmezéssel kívánta a szocialista jogalkalmazás számára pontosítani a népi demokratikus 

államrend elleni izgatás bűntette megállapíthatóságának körét, valójában a lényegen semmit nem változtatott. A 

hatályos törvénykönyv – a BHÖ. – ugyanis változatlanul a legkülönbözőbb államellenes tényállások szankciói-

val volt képes büntetni a „külföldi, ellenséges, magyar nyelvű rádióadók” hallgatásával megvalósított magatartá-

sokat. Ezen rádiók körében a „különösen veszélyes ellenség” megjelölést – a műsorsugárzás 1951-es megindulá-

sától – a Szabad Európa Rádió érdemelte ki a pártvezetés, illetve a Belügyminisztérium részéről. 
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 Nagyjából értelmezhetetlen a helyszín, de én Eplényre gondolok. Edelényben szénbányák voltak. Mangánt 

Borsodban csak Fazola Henrik bányászott, 1769-ben Upponyban, Dédesben, vasérccel együtt, utána viszont már 

senki! Kutatásoknak van nyoma: Martonyi, Telekes-tető, de ez is csak 1968 után. Mindez a vasércre irányult a 

rudabányai területhez kapcsolódóan. Többek között mangánt is kimutattak, de nem művelhető mennyiségben. 

Legközelebb innen, ismereteim szerint Eger közelében, Demjénnél mutattak ki mangánt, de ott sem bányászták. 

Mangán ércesedést találtak Bükkszentkereszt, Nagybörzsöny, Nekézseny, Demjén és Lábatlan környékén is, de 

művelésre nem alkalmas mennyiségben. Így ezt a hírt nem igazán lehet, lehetett értékelni. Az igazi mangánbá-

nyászat a Bakonyban folyt, Úrkút, Eplény. Talán Eplényt keverték össze Edelénnyel? A Szabad Európa rádiónak 

is megvoltak a maga hibái, ha nem néztek utána az információknak… 
763

 MTI. Szabad Európa Rádió, 1956. április 17. Lázár Miklós kommentárja: A magyarországi kényszermunka-

táborokról és rabmunkásokról.  
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ném a szülőhelyemet és ahol felnőttem, egy Sajókaza melletti nagyon elzárt kis bányatelep-

ülést, Kacola bányatelepet. Rudolftelepről mentem át Sajókazára, de közbeesik a Szeles ak-

na.
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 És itt eszembe jutott, hogy ott is dolgoztam, és ott rabok is voltak. A régi lakhelyemnél 

szomorú szívvel láttam, hogy mára már eltúrták, nem létezik. De ahol dolgoztam, még meg-

vannak a régi épületek. Ott álltam, és előjöttek az emlékek. Láttam, hogy még megvan a haj-

danvolt rabtábor épülete, a kerítésnek is megvan egy része, de magát a bányát már benőtték a 

fák. Felismertem a bánya nyomvonalát, akár a bánya száját is meg lehetne keresni. És eszem-

be jutottak történetek. 1956-ban dolgoztam ott, 16 évesen, amikor még a rabok is ott voltak, 

de a történetek zömét otthon hallottam és mindenfelé a településen, szájról szájra terjedtek. 

Gondoltam, le kellene írni… 

Az apám is ugyanitt dolgozott, amikor hazaért, mindig mesélt az anyámnak az aznap 

történtekről, amit mi is, gyerekek, mindig szívesen hallgattunk. Kiderült, ki miért volt elítélve, 

nagy részük feketevágásért, esetleg kuláklistán voltak, Szabad Európa Rádiót hallgattak, vagy 

valahol a rendszert szidták. Sokszor nem is volt ellenük konkrét ítélet, csak behozták őket, azt 

sem tudták, mikor mehetnek haza. És voltak olyanok is, akik csak néhány hónapot töltöttek ott, 

majd mikor lejárt a büntetésük, elengedték őket. 

– Köztörvényes bűnözők voltak köztük? 

Szerintem nem, egy katonaszökevényről tudok. Édesapám különböző módokon segített 

nekik, ők végül is jó emberek voltak. Mindig hozott a raboktól valami ételmaradékot, tudták, 

hogy sok gyerek van, így kenyeret, szalámivéget, ilyesmit. Apám meg néha a kenyér közé dug-

ta a lapos-üveget, és vitt nekik pálinkát a bányába. Ha kértek, vitt mást is. 

– Mit lehetett róluk tudni: honnan kerülhettek a bányába? 

Először azt gondoltam, főként alföldi parasztemberek, de később kiderült, hogy voltak 

az ország többi részéről, így a Dunántúlról is. Eredeti bányász nem volt köztük senki. Nem 

tudták volna maguk elvégezni ezt a munkát – mint a recski, hasonló rabtáborban dolgozók, 

akik követ törtek – ez volt az oka, hogy a bánya kétharmad részében eredeti bányász dolgo-

zott, és melléjük lett telepítve néhány olyan ember, akik a rendszer ellenségei lettek… 

Valójában a szökések történetét szerettem volna leírni. Mert sok ilyenről hallottam, és 

ezek már akkor felkeltették az érdeklődésemet. Illetve mindenkiét, egy-egy eset után ugyanis 

hosszú ideig téma volt, hogy mi hogyan történhetett, mit hogyan tervezhetett meg az, aki rá-

szánta magát a szökésre. Én magam is elgondolkodtam ezen, úgy 90–95 százalék lehet, hogy 

úgy történhetett, ahogy végül leírtam. Több jegyzetet készítettem, és ezek alátámasztására 

kezdtem alaposabban utánajárni a történteknek, emberekkel beszélgettem, több felvételt készí-

tettem, és sok-sok nevet összegyűjtöttem, azokét, akik ott dolgoztak vagy épp rabok voltak. 

Sajnos, az akkori rabok és a fegyőrök közül senkit nem sikerült megtalálnom. Tudom, jobban 

utána kellett volna járnom, de Hevestől 150 kilométerre van ez a környék, és nem volt rá elég 

időm. De így is sok anyagot sikerült összegyűjteni, sok újdonság kiderült. Akkor nem tudtam 
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 Szeles III. akna. Jómagam is itt kezdtem, az egyetem után, az igazi bányász pályafutásomat 1975 nyarán,– bár 

már bányászati középiskolásként is megfordultam itt, Szeles III. aknán. Akkori öregebb munkatársaim megmu-

tatták a rabok megmaradt barakkjait, de a Szuhakálló végén épült „őrségi” épületeket is. Aztán az itt maradt volt 

rabokat, de az itt maradt volt őröket is, akik a bányáknál dolgoztak! 
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például, hogy együtt dolgozom a meddőhányón egy úri szabóval és egy bányatulajdonossal, 

az utóbbinak ma már a nevét is tudom. 

– Azt mondja, a szökések történetei elevenen élnek önben. Hogyan történtek? 

A legfontosabb, hogy micsoda elkeseredés vehette rá ezeket az embereket arra, hogy 

szökni próbáljanak. Különösen azokat, akik úgy érezték, hogy igazságtalanul vannak büntet-

ve. Talán így próbáltak bosszút állni. Pedig lehetetlennek tűnt a szökés. A tábor magas kerí-

téssel, szögesdróttal volt körbekerítve, és volt két őrtorony, ahol géppisztolyos őrök álltak. Az 

egyik toronynak meg is találtam most a helyét, le is fotóztam. Az egyik férfi, akinek sikerült 

megszökni – úgy beszélték a történtek után –, ártalmatlan dolog miatt ült. A gazdáknak le 

kellett adniuk a terményük egy részét. Becsületesen próbálták teljesíteni a beadást, de a férfi 

fia, egy 12–13 éves forma gyerek egy kicsit visszavett a saját, leadott búzájukból. A cséplőőr 

jelentette a dolgot, a maréknyi búzát meg is találták. Hiába mondta a fiú, hogy csak a ga-

lambjainak kellett, letartóztatták az apját, és elvitték. Ő volt, aki hosszú ideig tervezte a szöké-

sét: egy bányában dolgozó, kinti férfi vitt be neki darabonként kabátot, csizmát, nadrágot, ő 

pedig egy műszakváltásnál lecserélte a rabruháját, és kisétált a kinti dolgozókkal a kapun. Ő 

később – szintén beszélték, hogy – a Szabad Európa Rádión keresztül üzent a tábor százado-

sának: „még eljön az idő, hogy felelősségre vonunk!” Egy másik férfi egy csillébe bújt. A 

meddőhányóra tolták ki a csilléket, ott kiborították, nem nézte senki, hogy mi van benne. Az 

eset után viszont megszurkálták a kimenő csilléket, állítólag volt, hogy így találtak valakit, aki 

szökni próbált. A legemlékezetesebb viszont az volt, amikor egyszerre négyen szöktek meg a 

fúrás mentén lévő aknán keresztül. Ők éjszaka mentek, később még kilencen próbálkoztak, 

őket viszont elfogták. Találkoztam is olyan sajókazai emberrel, aki megerősítette ezt a történe-

tet, mesélte, emlékszik, hogy járták a falut a fegyőrök, kérdezgették, nem látták-e a rabokat. 

– Mi lett a sorsuk? 

Visszavitték őket. Valószínű, tárgyaláson ítélték el őket. Egyébként voltak, akik szaba-

dultak, kaptak is némi pénzt, hiszen úgy számolták a fizetésüket, mint a többi bányásznak, csak 

nekik levonták a tartást, az étkezést, egyebeket. Egy kiszabadult rab egyébként nálunk lakott 

néhány napig, apámmal nagyon jó viszonyban volt. Most, a kutatásom során egy olyan rab 

nyomára akadtam, aki szabadulása után Sajókazán maradt, megnősült, sajnos már nem él. 

– Meddig működött a rabtábor? 

1956. december elején szűnt meg. Amikor elért a táborba a forradalom híre, zavar tá-

madt, senki nem tudta, mi legyen. Először szökni akartak a rabok, de aztán kiderült, már nem 

őrzi őket senki, úgyhogy megkeresték a civil ruháikat, és eljöttek. A rabtábor kiürítésében én 

magam is részt vettem. Négyen voltunk, külön kellett szedni a matracokat, szét kellett szedni a 

vaságyakat. Az ágyak felett saját maguk által eszkábált deszkák voltak felszögezve, azon ott-

hagyott személyes holmik, öngyújtók, naptár, zsebkés: egy zsákba gyűjtöttük őket. Farigcsál-

tak sok mindent a rabok, emlékszem, apám is hozott egyszer tőlük egy fából készült 

sasmadarat. 

– A nagyszüleim, édesanyám Kazincbarcikán éltek akkortájt, tőlük is hallottam a ra-

bokról, mondták, ők építették a várost. Ugyanarról a táborról lehet szó? 
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Igen, az 50-es évek elejétől volt, akit a bányába vittek dolgozni, volt, akit a városba.
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Ők építették a Békevárost: azaz Kazincbarcikát, annak két utcáját és a BVK-t is. 1952–53 

lehetett, amikor jártam benn a városban: kalandor gyerek voltam, felkéredzkedtem a gőzmoz-

donyra és a teherautókra, amik hordták az anyagot az építkezéshez. A kapuhoz értünk, mond-

ta a sofőr, hogy bukjak le, de én csak kilestem, és láttam, hogy csíkos ruhában dolgoznak a 

rabok. Gyerekként otthon én is féltem tőlük. Én jártam szénért, tudtam, hogy ott vannak, de 

nem mertem megközelíteni őket. Nem is lehetett volna, hiszen a toronyban állandóan ott volt a 

géppisztolyos. Benn a bányában már más volt a helyzet. Míg odakinn senki nem mert beszélni, 

a bányának nincs füle, sötét van, ha jön valaki, messziről lehet látni a sötétben, pislákol a 

karbidlámpája, ott derült ki, kik is ők valójában. 

– Tudták a kintiek, hogy politikai foglyokról van szó? 

Akik bejártak, azok tudták, meg azért mentek a pletykák ott is. De kinn nem mertek pa-

naszkodni egymásnak sem az emberek. 

– Hogyan lett végül könyv az emlékeiből? 

Nem tudok gépelni, így az írásaimat átmásoltam nyomtatott betűre, és hol ezt, hol azt 

kértem meg, hogy valamennyiért gépelje le nekem. Amikor a legépelt rész készen lett, már 

bennem volt, hogy meg kellene jelentetni. Előbb Kecskeméten próbálkoztam – sok rab a kör-

nyékről származott –, de szóba sem álltak velem. Aztán Hevesen járt vendégségben Szabó 

Zsolt államtitkár, aki azt mondta a polgármesterünknek, szó szerint idézem, „adjuk ki mi, ez 

egy marha jó könyv lesz”. Így is történt. Akkor nem is gondoltam, hogy apropója lesz, a 60. 

évforduló. Május volt ez idő tájt, összerakosgattam az anyagot, fényképeket készítgettem, le-

adtam. Ha tudom, hogy hónapok múlva jelenik csak meg, tovább bővítem, mert gyarapodott 

még a nyersanyagom. 

– Kapott valami visszajelzést a megjelent könyvről? 

Kétezer példányban jelent meg. Szép könyvbemutató volt, Hevesen sokan ismernek, így 

sokan voltak rá kíváncsiak. Október 23-án egy kiállítás megnyitóval kötötték össze az ünnep-

séget és egy másik könyvbemutatóval, a helyi múzeum munkatársának is megjelent egy kötete 

a hevesi emberek forradalomban való részvételéről. 

– Kazincbarcikán és környékén érdekelhetne sok mindenkit… 

Voltam a polgármesteri hivatalban, de nem jutottam be a polgármesterhez. Hagytam 

neki egy könyvet és egy névjegyet, többször hívtam utána, de továbbra sem sikerült elérnem. 

Azt, hogy írtak-e már erről a néhány évről, nem tudom. Próbáltam utánajárni, de nem talál-

tam sehol nyomát, egyetlen forrásban sem olvastam, hogy a Szenes
766

 aknát bárki említette 
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 Sajnos nem ugyanarról a táborról van szó. A Borsodi Vegyi Kombinátot és a várost is egy másik tábor rabjai 

építették. Nemcsak ők természetesen, hanem építőipari vállalatok emberei is, ezrével. Erről az előzőekben már 

írtunk. Ezek a rabok főleg hadifogságból visszatért, de itt újra „befogott” emberek voltak. Ez más tábor volt, 

mint a bányák köré telepített KÖMI táborok! 
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 Szeles III. akna 
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volna. Az épület lassan eltűnik, romos, omladozik az egész, a bányát benövi a fű, pedig nem 

volna szabad elfelejteni az ott történteket…”
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Az előző írás, képet ad a Szeles III. aknán dolgozó rabokról, akik KÖMI táborban őr-

zöttek voltak. Tévedés, hogy ez a tábor és a várost, valamint az ipari létesítményeket is építő, 

másik tábor ugyanaz lett volna! Az a tábor a hadifogságból hazatért, de szabadon nem bocsá-

tott és tovább dolgoztatott katonából, csendőrökből állt. Erről az előzőekben már írtunk. Ezt a 

hadifoglyokból álló tábort 1953. szeptember 13-án (ez egy névleges időpont, mert ez hosz-

szabb folyamat volt) számolták fel, de nem mindenki szabadult. Ilyen-olyan indokok alapján, 

Kistarcsára elszállítottak innen is rabokat, akikre megint, további, súlyos ítéleteket szabtak 

ki.
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 Ők tehát ekkor sem szabadultak és átkerültek – átkerülhettek – a KÖMI táborok foglyai 

közé. 

A KÖMI-s bányászéletről, az ezt át- és túlélő szemtanú számol be. Igaz viszont, hogy 

ez mindenütt más és más volt, de az általánosságok is jól kidomborodnak. 

 

„… A veszprémi börtönből rácsos busszal vittek át Oroszlányba, az ottani bányatá-

borba, mely közvetlenül a tárna bejáratánál épült. Ezerötszáz-kétezer fogoly közé kerültem, 

barakkokba, melyeknek mindegyike négy nagy, téglalap alakú teremből állt. Mindegyik ba-

rakkhoz zuhanyozó tartozott. Volt még egy külön épület, ahol étkeztünk. A teremben mintegy 

negyvenen aludtunk, vaságyakon, tehát egy barakkban százhatvanan. Összesen mintegy tize-

nöt-húsz barakk volt. A tábort kétszeres szögesdrót sövény vette körül. Rajta tornyok álltak, 

őrökkel. Éjjel reflektorokkal világították meg a kerítést. Ezen túl volt még két barakk, ott lak-

tak az őrök, meg még egy, ott intézték az adminisztrációt. Két bejárata volt a tábornak, az 

egyiken a teherautók, a másikon a civil vájárok jártak ki-be. Ezeknek többsége Sopron kör-

nyékéről odatelepített sváb bányász volt. Az én vájáromat Lengl Jánosnak hívták. A személy-

zeti kapunál volt két barakk, ahol a rabok látogatókat fogadhattak, ha ezt a munkájukkal kiér-

demelték. Ha valaki jól dolgozott, kéthavonta jöhettek be hozzá, ha kevésbé, akkor félévente. 

De volt, aki csak évente egyszer láthatta a hozzátartozóit, és hathavonta írhatott levelet. 

Én jól dolgoztam, hozzám jöhettek látogatók. Az volt a gondom, hogy a családom meg 

a barátaim jórészt ki voltak telepítve, az ország túlsó végébe. Ezzel együtt jártak be hozzám 

néhányan, például Rabár Ferenc, a később pénzügyminiszter, aki gyerekkori barátom volt. 

Három év alatt kétszer eljöttek a húgaim is, megkockáztatva, hogy elszöknek Újfehértóról, 
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 Köntös László 1940-ben született. 46 éves koráig élt Borsod megyében. Nagyon szegény családból szárma-

zik: „mi a szegények között is szegények voltunk”, meséli, nem volt mit enniük, még novemberben is cipő nél-

kül jártak, tankönyvei nem voltak. 11-en voltak testvérek, végül 5-en nőttek fel. Ezért bár vájártanuló volt, de 

hamarabb, már 16 évesen munkába állt. „Hazaadtam a pénzt az édesanyámnak” – jegyzi meg. Elvégezte a bá-

nyaipari technikumot és az aknászképzőt, majd a gépipari technikumot is. 13 év bányászkodás után került Eger-

be – a feleségét felvették a főiskolára –, majd visszamentek Kazincbarcikára, ahol a (ma már) Deák Ferenc szak-

középiskolában a vasipari szakma elméletét és gyakorlatát tanította 17 éven át. Közben a Miskolci Egyetemen 

szakoktatói képesítést is szerzett. Székesfehérvár után Eger, majd Heves következett, oda már a Tigáz alkalma-

zottjaként érkezett, az ő feladata volt a gázszolgáltatás beindítása. „Azt hittem, 3 évig leszek ott. Ennek már 26 

éve”, mondja. http://hevesihirportal.hu/2017/01/12/kontos-laszlo-ott-alltam-a-banyat-mar-benottek-a-fak-es-

aztan-elojottek-az-emlekek/ 
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 74 fő volt, akit elítéltek további szabadságvesztésre.  

http://hevesihirportal.hu/2017/01/12/kontos-laszlo-ott-alltam-a-banyat-mar-benottek-a-fak-es-aztan-elojottek-az-emlekek/
http://hevesihirportal.hu/2017/01/12/kontos-laszlo-ott-alltam-a-banyat-mar-benottek-a-fak-es-aztan-elojottek-az-emlekek/
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kitelepítési helyükről. Járt nálam Oroszlányban Zlinszky János unokabátyám is, a későbbi 

alkotmánybíró. A látogatók hozhattak csomagokat, de ezt gyakran megdézsmálták az őrök. 

Társaim közül jó néhányra emlékszem: ott volt például Gerencsér György, aki a Rajk-perben 

bukott le, mint pénzügyminiszter-helyettes. Ennek ellenére hithű kommunista maradt, csak 

Rákosit utálta. Együtt lapátoltuk a szenet. Volt még rajta kívül vagy tucatnyi kommunista a 

táborban, akik rendszeresen összejártak, filozofáltak, várták az idők jobbra fordulását. Ge-

rencsérrel jó viszonyban voltam a föld alatt. Kissé meglepődtem, amikor 1957 tavaszán cikket 

írt a Népszabadságban, amiben engem is megemlített, mint a „nép ellenségét”, aki „az ellen-

forradalom alatt aktivizálódott”. A többi oroszlányi rabmunkás természetesen egységesen 

utálta a kommunistákat. A fő barátaim Metz Rudolf, Nagy Egon, Keve Ferenc voltak. Sok ki-

váló embert ismertem meg ott: báró Bálintitt Károlyt, gróf Degenfeld Ottót, Tóth Tihamért, 

Várkonyi Andrást, Wágner Ödönt. Két hivatásos birkózó, Brezina Alfréd és Hajnal Frigyes is 

közénk tartozott. Volt egy kispapunk is, Szigethy István, aki később Aachenben lett plébános. 

Többen összeesküvés miatt kerültek Oroszlányba, ezek nagy többségükben koholt ügyek vol-

tak. A többség tiltott határátlépés és izgatás miatt lett elítélve. Sokat beszélgettünk az ország 

helyzetéről, a politika alakulásáról, valamint a táborról. Előadásokat is hallgattunk, Wagner 

Ödön pl. a görög filozófiáról adott elő. Szigethy István miséket tartott hármunknak-

négyünknek, nagy titokban. Ez nagy kockázattal járt. Ha kiderül, valamennyiünket szigorúan 

megbüntetnek, visszaküldtek volna a börtönbe. A misének van egy különösen szakrális része, 

az Úr-felmutatás. Ekkor a pap nem szakíthatja meg a misét, és ha akkor ránk törnek, Szigethy 

páter „lebukott” volna. Ennek ellenére, bár rendszeresen hallgattunk misét, nem lett bajunk 

belőle. Megjegyzem, sokan más vallásúak voltak közöttünk, protestánsok és zsidók is. Jó bará-

tom volt Schmelczer Kornél, aki cionista összeesküvés miatt kerül Oroszlányba. Később Jeru-

zsálemben egyetemi tanár lett belőle. 

Három műszakban, egymást váltva bányászkodtunk. Az első sicht éjszaka, a második 

hajnalban, a harmadik délután szállt le. A rabok a vájárok mellé voltak beosztva csillésnek. 

Én is ez voltam, amíg le nem tettem a vájárvizsgát. Ma is őrzöm az ezt tanúsító oklevelem. A 

vájár teljesítménye attól függött, hogy milyen helyet kapott a tárnában. Voltak omlasztó vájá-

rok is, akik kiverték az ácsolatot a kitermelt vájatokból. Mások villanyszerelőként dolgoztak, 

ők építették be pl. a kaparó futószalagot. Egy másik csapat, amelyik idősebb bányászokból 

állt, az egészségügyi ellátást látta el. A rab orvosok kiválóan értették a szakmájukat, nem volt 

hiány sem felszerelésben, sem orvosságban. Sok volt a baleset, én is elszenvedtem néhányat. 

Az ujjamon meg a hátamon még most is őrzöm a sérülések nyomát. Gyakran kellett veszélyes 

munkát végezni, nem engedtek ácsolni, mely biztosított volna az omlástól, hajszolták a kiter-

melést. Volt, hogy olyan szűk volt a hely, hogy hason fekve dolgoztunk. 

Az oroszlányi bányatáborban egész jó volt az ellátás. Rendszeresen kaptunk húst, jó 

szakácsaink voltak. Fizetést is adtak, de nevetségesen kis pénzt, a civil bányászok bérének 

mintegy a tizedét. Ugyanis a bérünkből levonták nemcsak az ellátást, de az őrség költségeit is. 

Élelmiszert vehettünk a kantinban, elsősorban kenyeret, felvágottat, csokoládét, cigarettát. 

Alkoholt nem. A ruhát, a gumicsizmát, a szerszámokat meg a sisakot a bánya biztosította, 

szükség esetén cserélte. A bányászmunka abból a szempontból elviselhető volt, hogy az indi-

viduális szadizmus eseteitől eltekintve békén hagytak munka közben, a föld alatt. Ezért Orosz-

lány elviselhetőbb volt a rabok számára, mint például Recsk. Szökést kevesen kísérelték meg, 
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akkor is többnyire sikertelenül, mert a tábor biztonsági rendszere nagyon hatékony volt. Ezzel 

együtt az örök többsége barátságos volt, jártak le hozzánk a föld alá, hogy ellenőrizzék a 

munkánkat. Emlékszem az egyikre, Bori Józsefnek hívták. De voltak szadisták is, akik kivá-

lasztottak maguknak egy-egy rabot, igyekeztek őt kikészíteni, olyan helyre küldték, ahol rásza-

kadhatott a föld, veszélyes körülmények között kellett dolgozniuk. A fegyelmezetlenséget szi-

gorúan megtorolták. Magánzárkába zárták a rabokat, szűkített élelmiszeradagot kaptak, órá-

kon át gúzsba kötötték őket. Egy rabtársamnak eközben égett le a kézfeje. A civil bányászok-

kal jó volt a viszony, hoztak be nekünk üzenetet, levelet, élelmet. Ez nem volt meglepő, tekin-

tettel arra, hogy a fizetésük a csillések munkájától függött. De nem sokat meséltek a kinti élet-

ről, mert féltek, ha őszintén elmondják a véleményüket, bajba kerülhetnek miatta. 

1953 nyarán értesültünk a júniusi párthatározatról, arról, hogy Nagy Imre lett a mi-

niszterelnök. 1953 szeptemberében jelentek az első rendeletek az internálótáborok megszünte-

téséről, a kitelepítések felszámolásáról. Hallottuk, hogy a politikai foglyok amnesztiában ré-

szesülnek. Ez rám is vonatkozott. 1954. március 12-én szabadlábra helyeztek. Ami azzal a 

veszéllyel járt, hogy azon nyomban behívnak katonának, ugyanis akkor még csak 23 éves vol-

tam, és így katonaköteles. Lévén büntetett előéletű, munkaszolgálatra küldtek volna, esetleg 

egy másik bányába, ahol még vagy három évig fejthettem volna a szenet. Ezért úgy döntöttem, 

hogy ugyanott maradok, a 18. aknán. Még vagy másfél évig vájárkodtam Oroszlányban, ami 

mentesített a katonakötelezettségtől. Munkásszállón laktam, és a szabad bányászok életét él-

tem. Ekkor sem éreztem magam szabadnak, annak ellenére, hogy hét végén autóbusszal feljö-

hettem Pestre, és találkozhattam a családommal, a barátaimmal, és könnyebben éltem…”
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 „… Amikor a 18. évemet betöltöttem, bányász rabtáborba, a bakonyi Kisgyónba kerül-

tem. Hogy a hatékonyságot növeljék, kitalálták, hogy aki a föld alatt száz százalék fölött telje-

sít, annak a beszélője nem fél óra lesz, hanem egy óra, illetve a hozzátartozója nem egykilós, 

hanem kétkilós csomagot vihet neki. Negyedévente egy levelet lehetett írni, legfeljebb 32 soro-

sat. A jól teljesítők viszont 64 sort írhattak… 

A smasszerek ferde lelkű emberek voltak. A pihenőjükben egy nagy molinóra az volt kiírva: 

„Ne csak őrizd, gyűlöld is!” Volt egy különösen kegyetlen őr a bányában, aki rendre megaka-

dályozta azt, hogy a látogatásra érkező édesanyák beszélhessenek a gyermekeikkel. Lent, a 

bányában rendszeresen fadarabot lökött a csillék elé, mert tudta, hogy ha az a tízmázsás ter-

hével kisiklik, csak irtózatos erőfeszítésekkel lehet visszatenni a sínre. Valaki a rabok közül 

megelégelte ezt, és a sötét vágatban egy szívlapáttal hatalmasat sújtott az őrre. Az ávósok 

napokig keresték, ki volt a tettes, de nem találták meg az elkövetőt. Senki sem sejtette, hogy ki 

tehette, így újraindították a termelést. Szétszórtak minket. Én Oroszlányba, majd 

Ajkacsingerre kerültem. Aki száztíz százalék fölött teljesített, annak a büntetéséből a túlteljesí-

tés arányában leírtak néhány napot. Több mint négy hónapot lefaragtam az ötéves bünteté-

semből, így 1954 augusztusában szabadultam. A fővárosba érkezve rögtön jelentkeznem kel-

lett a kerületi rendőrségen. A politikai tiszt nyájasan fogadott, cigarettával és kávéval kínált. 
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 Osváth György, volt oroszlányi rabmunkás. 1931-ben született. Húszéves korában, 1951 augusztusában került 

bele a magyar „gulag” pokoli körébe, és bár 1954 márciusában formálisan szabadult, valójában 1955 szeptembe-

réig nem tudott kilépni belőle. 1950-ben tagja volt egy keresztény világnézeti csoportnak. Családja a kitelepítés 

sorsára jutott, ő bujkált. 1951 augusztusában Ausztriába szökött, de ott a szovjetek elfogták és visszavitték Ma-

gyarországra. 
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Azt mondta, hogy folytathatom a tanulmányaimat, sőt a segítségükkel diplomát is szerezhetek, 

feltéve ha időnként jelentést adok nekik. Amikor azt mondtam, hogy nem vállalom, azonnal 

megváltozott a hangnem. „Te rohadt fasiszta, takarodj a szobámból!” – ordított rám, nyálát 

az arcomba fröcsögve. Szigorított rendőri felügyeletet kaptam, és kényszermunkahelyemként a 

dorogi nyolcas aknát jelölték ki… 

Minden vasárnap délelőtt be kellett mennem a rendőrségre. Elém tették a Szabad Nép egyheti 

példányait, át kellett olvasnom a vezércikkeket, majd a tartalmukat vissza kellett mondanom. 

Újra be akartak szervezni, de mivel ismét nemet mondtam, az ország legvacakabb, vizes, súj-

tóléges bányájába, Tatabánya–Síkvölgybe helyeztek át. Az 1,62 méteres vágatokban gyógy-

szerszenet bányásztunk. 45-50 fokos melegben, térden állva pakoltuk a kaparószalagot, rövid 

nyelű lapáttal szórtuk a szenet a csillékbe. Aztán munkaszolgálatos katona lettem Miskolcon, 

bányában. Nagyon kellett az ingyen munkaerő…”
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Borsodból is maradtak fenn emlékezések, ezeket is közreadjuk. 

 

 

„… „A fiúk a bányában dolgoznak”, azaz „a magyar Gulágon”… KÖMI felügyelet 

alatt működő börtönparancsnokság létesült Farkaslyukon, míg KÖMI tábor, illetve munka-

hely az Ózd melletti Ladánybányán és a ma Csokvaomány község külterületének számító 

Tólápán… 

250–300 fős barakkokba, azok 60–80 fős helyiségeibe zsúfolt elítéltek között eltérő korú, val-

lású, nézetű és társadalmi helyzetű embereket találunk, akik számára a hajnali 4 órakor kez-

dődő és – például az omlásveszély miatt – igen kockázatos bányászélet igen megerőltetőnek 

bizonyult. „A bányában nem volt vasárnap, ünnepnap, pihenőnap. Semmi. Gyakran a kime-

rültségtől, fáradtságtól a műszak végén a feljövetel is majdnem olyan nehéz volt, mint az első 

napokban.” Egy másik beszámoló szerint „az elítéltek – a kevés »megfigyelőnek, besúgónak 

(vamzernek)« szándékosan ide hozott köztörvényestől eltekintve – politikai foglyok voltak, 

több éves, »mázsás« súlyú bírói »végzésekkel«, megannyi a Párt és az ÁVH által koholt, kon-

cepciós per áldozata. Földbirtokosok, kulákok, gyártulajdonosok, munkások, papok, honvéd-

tisztek, Jehova tanúi, illetve nyilasok, kereszténydemokraták, kisgazdák, szociáldemokraták, 

kommunisták. A világtól elzártan s a bányamunkában egymásra utalva… 

A bányában találkozhattak a munkájukat irányító, képzett bányászokkal, akik szánalomból 

leveleiket kicsempészték, üzeneteket hoztak nekik, összegyűrt újságpapírt felejtettek mellettük 

»véletlenül«. Így a külvilágról is volt némi értesülésük… 

… eltérő „fejlődési utat” járt be a ma még mindig lakott Tólápa-lakótelep. Az Ózdtól mintegy 

20 km-re fekvő Csokvaomány külterületén 1952-ben létesítettek rab-munkatábort. Mivel a 

Farkaslyukhoz tartozó szénterület északkeleti folytatása Ózd és Sajóvárkony mellett kiterjedt 
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 Schrötter Tibor: Amit nem lehet megbocsátani. Magyar Idők. (1948-ban, tizenöt évesen részt vett az ellenál-

lási mozgalomban, ám az egymástól elszigetelt ellenállási sejteket felszámolták, így 1950. január 9-én letartóz-

tatták.) 
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a közeli Sáta, Csernely és Csokvaomány határának jelentős részére is, a rabok munkája az 

aknához kapcsolódott. Egy 1953. január 4-én összeállított jelentés szerint Tólápán 694 rab és 

97 fős őrség tartózkodott, amely szám jóval magasabb volt a ladányi 250 fős kényszermunká-

ra kötelezett fogvatartotti létszámnál. A beszámolók alapján sanyarú helyzetüket jól mutatja, 

hogy – más táborokhoz hasonlóan – a kapun áthaladva abban különböztek szabad bányász 

társaiktól, hogy nekik számuk, azoknak nevük volt a bányában. Megalázó helyzetükre és a 

velük való kegyetlenkedésre többen ma is emlékeznek: egyiküket például az őrök által nem 

ellenőrzött, a felesége számára írt ún. „fekete levél” megtalálása miatt verték meg korbáccsal 

meztelenül egyik év szilveszterén, miután egyik társa beárulta. Rabruhában, folyamatos meg-

aláztatás közepette végezték munkájukat, fizetségüket pedig nem kaphatták kézhez, hanem 

abból levonva a munkatábor költségeit, a fennmaradó részhez szabadulásukkor juthattak hoz-

zá. 

A teljesítmény alapján ennek idejét akár csökkenteni is lehetett. Szükség esetén a fogva tartot-

takhoz a farkaslyuki bánya legendás orvosa, Dr. Péchy Dezső László járt ki sokszor gyalog, 

akinek emberségét, figyelmességét és kollegialitását maguk az elítéltek is elismerték. A család 

személyes iratai között máig őrzik azt a levelet, amit az egyik rab írt neki szabadulása után, 

1954 májusában, s amelyben egyéniségét, „úri mivoltát” méltatta elismerő szavakkal. 

Az 1955-től már dolgozók iskoláját is működtető rabtábor végül 1956 tavaszán szűnt meg, 

ahonnan az elítélteket Tiszaszederkénybe (a későbbi Leninvárosba)
771

 szállították. Helye 

azonban nem maradt üresen: a Farkaslyuki Bányaüzem bányatelepe és Csokvaomány község 

öt (majd négy) külterületének egyike lett, hét lakóépületébe más megyéből is érkeztek lakók, 

óvodája, iskolája, mozija lett, a népesség száma pedig az 1960. évi népszámlálás idején még 

megközelítette az 450 főt…”
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„… Internáló- és munkatáborokba azonban nemcsak illegális hitéleti tevékenységért, 

hanem katonai szolgálatmegtagadásért is lehetett kerülni. A szolgálatmegtagadók közül töb-

bekre 8–10 éves börtönbüntetést szabtak ki, amely büntetés egy részét azután sok esetben in-

ternáló- vagy munkatáborban eltöltött, társadalmilag (és gazdaságilag) hasznosabbnak ítélt 

időszak tette ki. Jehova Tanúi
773

 „társadalomra való veszélyessége” főként a katonai szolgá-
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 Alabán Péter: Vidéki élet és vidéki társadalom Magyarországon. Hajnal István Kör – Társadalomtörténeti 

Egyesület Budapest, 2016 
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 Jehova Tanúi olyan emberek világméretű keresztény közössége, akik tevékenyen Jehova Istenről és az embe-

riséget érintő szándékáról a Biblia szerint „tanúskodnak”. Saját állításuk szerint hitnézeteik kizárólag a Biblián 

alapulnak. Egy olyan világszéles csoportot alkotnak, melynek tagjai között sokféle etnikumú és nyelvet beszélő 

ember van, mégis egységesek, mert közösek a céljaik. Mindenekelőtt szeretnének tiszteletet és imádatot szerezni 

Jehovának, aki a Biblia Istene és mindenek Teremtője. Minden tőlük telhetőt megtesznek, hogy példát vegyenek 

Jézusról, és igaz kereszténynek vallják magukat. A sokféle bűnök és tilalmak közül itt mi csak a katonai szolgá-

lat megtagadását emeljük ki, mert ezek az emberek jórészt ezért voltak elítélve. A hadviselést-katonai szolgálat-

ban való részvételt nem vállalják. Katonai szolgálat, magas állami, politikai tisztségvállalás elítélendő, mindenki 

Krisztus királyságához legyen lojális. Ha valaki katonaságot vállalna, az esetben bevetés esetén gyilkossá vál-

hatna. Jehova Tanúi a XX. század eleje óta élnek Magyarországon. A Horthy-korszakban hol kommunistának, 

hol cionistának nyilvánították őket. A Rákosi- és Kádár-korszakban nyugati ügynököknek, Amerika-

bérenceknek, rendszerelleneseknek, szovjetelleneseknek, demokráciaelleneseknek...  
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lat megtagadása miatt rendszerszintű problémaként jelentkezett, nagy számuk a katonai bíró-

ságoktól és börtönöktől is üzemszerű eljárásrendet igényelt. Egy szemtanú szerint „[a] bíró-

sági tárgyalások futószalagon történtek. Voltak olyan esetek, amikor egyszerre 5 testvért kí-

sértek be a tárgyalóterembe, s öt perc múlva már ki is hirdették az ítéletet: személyenként 10–

10 év; együttesen tehát 50 évet kaptak.” A meghozott ítéletek következtében 1951 és 1956 kö-

zött összesen 265 Tanút a tólápai munkatáborba küldtek, ahol rabmunkáltatásuk az Ózdi 

Szénbányászati Tröszt Farkaslyuki Aknaüzemegységének tólápai és ladánytárói aknáiban 

történt.
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 De ezenkívül még Uzsabányán és Csolnokon is raboskodtak Tanúk. Tólápa és 

Ladánytáró ún. külmunkahely volt, ahol az elítéltek külső helyszínen dolgoztak, miközben íté-

letüket töltötték. A különböző minisztériumok az 1950-es években a külmunkahelyek biztosítá-

sa révén sajátos módon kapcsolódtak az internáló- és kényszermunkatáborok világához. Ha-

tározat szólt arról, hogy „[a] népgazdaság érdeke egyrészt és a büntetés-végrehajtási szem-

pont más-részt megkívánják, hogy a letartóztatottak termelőmunkában történő foglalkoztatása 

egységesen és önálló vállalat, valamint önelszámoló egységek keretében történjék... 

A rabmunkáltatás intézményi hátterének biztosítására ezzel a szándékkal hozták létre 

1951-ben a Közérdekű Munkák Igazgatóságát, a KÖMI-t. Az elítéltek „társadalmilag hasz-

nos” foglalkoztatására 1950 és 1953 között a Bánya- és Energiaügyi, 1953–54-ben a Nehéz-

ipari, valamint 1954 és 1956 között a Szénbányászati Minisztérium is lehetőséget teremtett. A 

KÖMI külmunkahelyeinek kiválasztásánál fontos szempont volt, hogy „azok a forgalmas út-

vonalaktól távol essenek, lehetőleg nagy létszámot igényeljenek és megfelelő biztonsági be-

rendezéssel könnyen elláthatók legyenek.” A biztonsági berendezésekről az elítéltek munkál-

tatása előtt a szakminisztériumoknak kellett gondoskodniuk. A rabmunkáltatás népgazdasági 

hasznot is hajtott: a nehézipar erőltetett fejlesztése miatt a széntermelést is fokozni kellett, s a 

tervszámok teljesítésében nagy szerepe volt az elítéltek munkájának is. 1954-ben az ország 

széntermelésének 13 % - át az elítélteket foglalkoztató bányák adták. Ezek közül a termelé-

kenységet tekintve Oroszlány után Farkaslyuk volt a leghatékonyabb. A Belügyminisztérium 

VII. főosztálya 1953. június 10-i jelentése szerint 1953. június 1-én 40 734 fő letartóztatott, 

internált vagy „katonai elítélt” volt Magyarországon. Ebből a Bánya- és Energiaügyi Minisz-

tériumhoz tartozó munkahelyeken 6 445 fő dolgozott, akik közül az 1953-as amnesztiával 1 

316 fő szabadult. Közöttük „katonai elítélt (jehovás) összesen 235 fő, szabaduló nincs. [...] A 

Bányaü. M.-hoz tartozó Farkaslyuk-Ladányi akna munkahelyen lévő 235 fő katonai elítéltből 

előre láthatólag szabaduló nem lesz, így feltöltésre szükség nincs” – állapítják meg. 

A Ladánytáróra, majd szintén Tólápára kerülő Papp László visszaemlékezése szerint 

Ladánytáró „[k]icsi, de nagyon szép bányatelep volt, tiszta levegőjű völgykatlanban eldugva. 

[...] A táró a Farkaslyuki Szénbánya Vállalat üzeme volt. Innen a vele egy szinten álló Gyürki 

Gyula bányamérnökről elnevezett tárón, azaz fővágaton keresztül lehetett jutni, itt volt a bá-

nya központja, itt működtek a irodák, a vezetőség és a különböző kiszolgáló üzemek. Ebből a 

fővágatból vezetett egy leágazás Tólápára. De mivel Tólápa magasabban feküdt egy hegyol-

dalban mint Ladány és Farkaslyuk, az említett fővágatokat függőaknán keresztül lehetett elér-

ni. Itt a táborban csak Jehova Tanúi voltak, de civil bányászokkal dolgoztak együtt. [...] A 

testvérek a bányában váltóműszakban dolgoztak, ehhez viszonyítva a gyülekezeti élet meg volt 
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 Az Ózdi Szénbányászati Tröszt Farkaslyuki Aknaüzemegységénél dolgoztatott Ladánytáró-Tólápa rabtábor-

ban őrzött Jehova Tanúi névsora, 1951–1956. – MJTE Archívuma. (Ld. Mellékletben.) 
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szervezve. Őrtorony tanulmányozás, teokratikus prédikáló iskola rendszeres volt. Ezekben 

mindenki részt vett. Erre a börtöntábori életre sokan úgy emlékeznek vissza, mint ami nem-

csak hiterősítő próba volt számukra, hanem igazi iskola, felkészülés a további szolgálat-

ra…”
775

 

 

Tólápai KÖMI rabtábor
776

 

„A tólápai munkatáborban öt nagy barakk volt, mindegyikben kb. 200 rab lakott. Az 

egyikben csupa olyan volt, akinek egyetlen bűne, hogy Jehova Tanúi, az Egyesült Államokban 

a XIX. század végén alapított keresztény szekta tagjai voltak. Háborúellenes tanokat hirdettek, 

és megtagadták a katonai szolgálatot. Hitbéli meggyőződésből nem vették át a minden sorkö-

teles korú magyar számára kiállított katonai igazolványt, amiért 10 év szabadságvesztés járt, 

Tólápán, veszélyes és nagyon nehéz bányamunkával tetézve. [...] A többiek vagy közbűnténye-

sek, vagy politikai elítéltek voltak. Én az utóbbiak közé tartoztam. [...]  

Tólápán nagyon nehéz volt az élet; egy szénbánya eleve veszélyesebb hely, bennünket, rabo-

kat pedig a bánya legnehezebben járható be- és kijáratához osztottak be. 

A szénbányák nagyon veszélyesek voltak… Mivel 6 lábnál
777

 is magasabb voltam, az 5 lábnyi 

alagutakban való kitermelést nehezen bírtam. Felszíni munkát akartam kapni. Szemüveges is 

voltam, a lenti meleg párában bepárásodott a szemüvegem, semmit sem láttam. Mikor a téli 

hidegben felértünk a felszínre, majd megfagytunk, amíg arra vártunk, hogy visszavigyenek 

bennünket barakkjainkba. Kesztyűink összefagytak és szinte széttöredeztek. Mikor földfelszíni 

munkát kaptam, az is életveszélyes volt: földeletlen villanyvezetékek körül végeztünk kőmű-

vesmunkát. Sok áramütéses baleset történt…”
778
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 Fazekas Csaba–Jakab Attila–Petrás Éva– Szita Szabolcs: A Magyarországi Jehova Tanúi Egyház története. 
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 MUTE archívum 
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 Láb, angolszász hosszmérték, közelítőleg 0,3 m.  6 láb = 180 cm, 5 láb = 150 cm. 
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 Fábos Gyula marcali gazdálkodó, „kulák” volt, árurejtegetésért, beszolgáltatás elmulasztásáért ítélték el és 

került többedik helyszínként Tólápára. 1956-ban emigrált az Egyesült Államokba. Tájépítészetet tanult, majd 

Amherstben telepedett le, ahol az University of Massechussets megbecsült professzora és több kitüntetéssel 

elismert tájépítész lett. 
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„… Akkor még nem gondoltam, hogy ettől a bányától,
779

 már szeptember végén távoz-

ni fogok kb. 100 testvérrel együtt. A fiatalabb testvéreket 40 éves korig összeírták és közölték 

velünk, hogy más munkahelyre visznek minket. Két személyvagonba kellett beszállnunk két 

őrrel. Ez az utazás rendkívüli volt. A két őr elkezdett iszogatni és mi szabadon azt tehettük, 

amit akartunk. Meg kell jegyeznem, hogy ezek az őrök teljesen megbíztak bennünk. Volt rá 

okuk, mert az ottlétünk alatt bebizonyosodott, soha senki sem kísérelt meg szökést. Annak el-

lenére, hogy a tábort egy hatalmas erdőség vette körül és naponta, sőt három műszakban éjjel 

is megszökhettünk volna. Ugyanis a tábor nem volt elkerítve. Már a szállításunk is szabályta-

lan volt, mert ugyanis össze kellett volna láncolni minket. Ezzel ellentétben mindenki szaba-

don járt-kelt a vagonban. Így érkeztünk meg a Kelenföldi pályaudvarra alkonyat felé. Ekkor 

már a két őr eléggé ittas állapotban volt és nemigen tudta egyikük sem, hogy mit csinál. Ami-

kor a vonat megállt, kezdték leszállítani a második kocsiból a testvéreket. Közben a vonat 

elindult és kb. hatvan személy őr nélkül fennmaradt a kocsikban. Így érkeztünk meg a Déli 

pályaudvarra már sötétedés után. Még ma is jól emlékszem, szépen leszálltunk, félrevonultunk 

a peron alá és ráülve a csomagjainkra, vártunk. Nem tudom, hány órát, de egyszer csak meg-

érkeztek a rabszállító kocsik és bevittek bennünket a Markó utcai fogházba. Ott aludtunk a 

csomagjainkra feküdve. Másnap rabkocsikkal a ferencvárosi pályaudvarra vittek minket és 

két személykocsiba raktak fel. A vonat Miskolcra vitt, majd átkapcsoltak az ózdi vonalra ben-

nünket. úgy jó alkonyat felé érkeztünk meg Ózdra. Érdekes módon senki sem várt minket, ott 

álltunk tétován. A két őr most sem volt teljesen józan. Kitalálták, hogy az Ózd és Ladánytáró 

közötti kb. 5 kilométeres utat, amely a hegyek között sűrű erdőkben vezetett, gyalog fogjuk 

megtenni. Közben ránk sötétedett, s az erdő fái között felbukkanó holdvilágánál egymást bíz-

tatva, néha egymásnak kiabálva, nehogy valaki eltévedjen, mentünk a két őr után. Végre fá-

radtan megérkeztünk egy háromsoros drótkerítéssel és őrtornyokkal körülvett táborhoz egy 

erdő közepén. A számunkra nem barátságos őrök nem akarták elhinni, hogy a két őrrel a több 

mint 100 személy hiánytalanul megérkezett. De miután a névsorolvasás után senki sem hiány-

zott, belenyugodtak abba, hogy szerencsésen megérkeztünk.  

Ózd, farkaslyuki rabtábor  

Már az első napokban összeütközésbe kerültünk az új őrökkel, a tisztelgés miatt. Meg-

követelték tőlünk, hogyha találkozunk velük, vegyük le a sapkánkat, és álljunk vigyázzba. Sok 

kellemetlenség volt emiatt. Akit így egy ilyen helyzetbe elkaptak, sötétzárkára vitték. Erre 

ment velük mindenki, aki a közelben volt. Kiabálás és ordítás nem számított, erre a géppisz-

tolyt szegezték azokra, akik a testvérrel akartak menni a sötétzárkára. Rövid idő múlva ide-

hozták Balatonfenyvesről és Háros-szigetről is a testvéreket, így a tábor lassan megtelt velünk 

és kb. 20 Nazarénussal. Ahogy emlékszem, kb. 200-250-en lehettünk összesen. Éhségsztrájk-

okkal kiharcoltuk, hogy a világi szakácsokat és a raktáron lévő világiakat leváltották, mivel 

ellopták az élelmet. Ezt valaki megírta az Igazságügyi Minisztériumnak is. Így kiszállt egy 

bizottság, ellenőrizte a dolgokat. Közben a hetes bizottság tagjait, ezután sötétzárkába vitték, 

kurtavasba tették, emiatt megint sztrájkoltunk. Az viszont javunkra írható, hogy egy elhanya-

golt, omladozó bányát rendbe hoztunk és a termelés hatalmas ütemben beindult. Azt ígérték, 

hogy ha valaki 100 % fölött teljesít, minden 2 % után egy napot leírnak a büntetéséből. Sokan 

bedőltek ennek, és túlhajtották magukat. Általában sok jó emlékem van a Ladányi-táróról. 
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Megismertem sok hűséges testvért, szereztem sok barátot. Közöttük van Nagy Ferenc Tisza-

vasváriból, Rakmányi Ernő Érdről, Lovas Gyula Budapestről. Orgonai személyét (aki később 

szakadár lett) már akkor különösnek találtam, mert mindenki elé helyezte magát és mindenkit 

bírált. Kerültem őt. Tiszteltem az ismeretét, de nem szeretettem a felsőbbségi magatartását. 

Sajnos, a bizottság akkori tagjai az ő hatása alatt álltak nagy százalékban. Jó szellemi légkör 

volt általában, rendszeres volt az Őrtorony tanulmányozás és a Teokratikus iskola. Sokat ta-

nultam. Majdnem szabadon éltünk, kimehettünk gombát szedni az erdőbe és lassan teljesen 

megbíztak bennünk az őrök. Itt írta Rakmányi Ernő a „Ladány-táró beszél” című versét, ami 

elterjedt az országban. Itt ismertem meg Singer Ádám paksi testvért, ő volt a borbélyunk. 

1954-ben átvittek minket Tólápára.  

A tólápai rab munkatábor 

Itt már világiakkal voltunk együtt. Egy Holló nevű százados volt a parancsnok. Itt is-

mertem meg Dézsi Lajost, aki később sógorom lett, valamint Gerencsér Lajost, aki szintén jó 

barátom lett. Szinte mindenkit ismertem, mert ketten a Batha Bélával végeztük a bérelszámo-

lást és a testvérek spájzolását. Mivel nagyon érdekelt minden, gyakran összeütközésbe kerül-

tem az akkor bizottság tagjaival. Az 1953-as kongresszus anyagát amikor megkaptuk, eltitkol-

ták a „Menekülés a biztonságba az újvilág társadalommal” című tanulmányt. Szerintem féltek 

az Orgonaitól, mert ő azt állította, hogy az istenellenes erők nem a nemzetközi kommunizmus, 

és nem lesz béke, mert a kommunizmust legyőzi a nyugat. Csak akkor tisztázódott a tanulmány 

célja és az igazi értelme, amikor Papp László testvér Márianosztráról megérkezett Tólápára. 

Ő volt az a személy, akit meghallgatott a bizottság és elfogadta az ő helyes megállapítását. 

Ezután kezdték igazán elszigetelni az Orgonait (később szakadár) és ekkor jelentette ki az 

Orgonai, hogy csak két Jehova Tanúja van a táborban. Az egyik ő, a másik Csikota Mátyás, 

aki mint világi tőle ismerte meg az igazságot. Így érkezett el az enyhülés ideje ami szintén 

rácáfolt Orgonaira, és kezdték a testvéreket lassan elengedni. Nagy izgalomban voltunk, mert 

ez akkor derült ki mindig, amikor munkába indultunk és név szerint szólítottak egyeseket, 

hogy ők nem mennek le a bányába. Erről jut eszembe, hogy egyszer a politikai tiszt fogadott 

egy másik tiszttel, hogy a bányából feljövő rabok közül ő ránézésre kiállítja Jehova Tanúit és 

ő megállapítja az arcáról valakinek, hogy világi vagy testvér. Megnyerte a fogadást.  

Szabadulás 1955. május 4-én 

Ez a nevezetes nap számomra 1955. május 4-én következett be. Közölték velem, hogy 

egyéni kegyelemmel szabadulok. Késő délután engedtek el, és én Patonai Árpád testvérrel 

elindultam, szinte mindegy, hogy merre, csak mentünk virágzó fák mellett, egészen addig, míg 

egy munkásokat szállító autó megállt mellettünk és a vájárunk, Lukács Sándor, aki nekézsenyi 

volt, megismert és hívott, hogy aludjunk nála és reggel induljunk Budapestre. Elfogadtuk a 

meghívást, de igen keveset aludtam azon az éjjelen és izgatottan gondoltam arra, mekkora 

meglepetés lesz anyámnak, ha másnap váratlanul megérkezem. Az is volt, még most is elérzé-

kenyülök, ha rá gondolok. Három év után egy kis szabadság…”
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 Oravetz László, volt rab emlékezése. 8 éves büntetését a katonai szolgálat megtagadása miatt töltötte külön-

böző helyeken. 
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„Amikor én ide kerültem, az edelényi kettes aknán elítéltek dolgoztak. Akkorról tudni 

kell azt, hogy rengeteg olyan ember volt elítélve, aki a beszolgáltatásnál elmaradt 20 tojással. 

Nem adta be, vagy nem akarta beadni. Kapott 4-5-6 hónapot, aztán itt kellett leülni. A kettes 

aknánál rabtábor és rab bánya volt.”
781

  

 

1955. április 18-a után – amikor Rákosi újra a hatalom élére került – az elítéltek lét-

száma ismét emelkedni kezdett. Ekkor a börtönökben és büntetésvégrehajtási munkahelyeken 

már 35 051 főt őriztek, létszámuk az év végére 1955. november 1-jére 37 027 főre nőtt és 

megközelítette az amnesztia elrendelése előttit! A létszámnövekedés annak ellenére folytató-

dott, hogy csak 21 865 fő számára volt hely, tehát több mint másfélszeresen túlzsúfoltak vol-

tak a börtönök. 1955-ben a KÖMI 12 vállalatnál 6 829-en, a 10 bányászati munkahely pa-

rancsnokságon pedig 7 100-an dolgoztak.
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Sorszám Megnevezés Székhely Profil 
Foglalkoztatott 

fő 

1 KÖMI 101.sz. Vállalat  Vác  Gomb, mérőműszer  528  

2 KÖMI 102. sz. Vállalat  Sátoraljaújhely  konfekció  222  

3 KÖMI 103. sz. Vállalat  Kalocsa  konfekció  632  

4 KÖMI 104. sz. Vállalat  Szeged  bútor  424  

5 KÖMI 105. sz. Vállalat  Balassagyarmat  cipő  326  

6 KÖMI 106. sz. Vállalat  Szombathely  baba  240  

7 KÖMI 107. sz. Vállalat  Budapest  vegyes  878  

8 KÖMI 201. sz. Vállalat  Pálhalma  mezőgazdaság  1070  

9 KÖMI 202. sz. Vállalat  Állampuszta  mezőgazdaság  960  

10 KÖMI 203. sz. Vállalat  Annamajor  mezőgazdaság  470  

11 KÖMI 401. sz. Vállalat  Budapest  építőipar  999  

12 KÖMI 501. sz. Vállalat  Budapest  teherfuvarozás  80  

 Összesen    6829  

 

Sorszám Megnevezés 
Foglalkoztatott 

fő 

1 Komló Anna akna  550  

2 Komló Béta akna  750  

3 Csolnok Borókás akna  900  

4 Tatabánya  600  

5 Szuhakálló- Szeles III. akna 350  

6 Ormospuszta
783

 IV akna  350  

7 Várpalota Cseri akna  800  

8 Farkaslyuk, Tólápa  900  

9 Ajka Csékút Jolán akna  500  

10 Oroszlány  1400  

Összesen 7100 
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 R. Nagy József: Munkássá válni - munkásnak maradni (1932, villanyszerelő, Edelény) Edelény II. aknai rab-
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 Marschal Adrienn: Munkatáborok Komárom-Esztergom megyében Csolnok, Oroszlány, Tatabánya 
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 Ekkor már 1953-tól Ormosbánya 
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Egyetlen adatot sikerült eddig találni a KÖMI bányászati teljesítményére. Összesítések szerint 

1953-ban a KÖMI által igazgatott szénbányászati munkahelyeken összesen 2 836 464 tonna 

szenet fejtettek ki.
784

  

 

Szeles III. akna maradványai 

 

1956 májusáról a következő adatokra lehetett felkutatni. 

1956 májusában Magyarországon még 26 876-an voltak fogva tartva, és közülük 18 042-en 

valamelyik büntetés-végrehajtási munkahelyen dolgoztak. Közülük a legtöbben 7 447-en bá-

nya munkahelyen, a szénbányászatban dolgoztak, emellett bánya munkahelyen, de építkezé-

seken 636-an. Börtönökben, ipari műhelyben 734-en, míg házimunkán 1 658-an voltak fog-

lalkoztatva. 

A KÖMI 29 vállalatánál pedig 7 325 elítélt dolgozott, ők alkották a második legnagyobb lét-

számú csoportot. Ennél jóval kevesebben, 242-en pedig egyéb munkahelyen dolgoztak. 

 

A táblázat alapján a 12 bányamunkahely közül 1956 májusában a három legnagyobb Orosz-

lány, Tatabánya és Komló volt, a legkevesebben pedig József aknán és Herenden dolgoztak. 

1956 októberére az elítéltek létszáma majdnem felére csökkent és a 12 szénbánya munka-

helyből 3-at Ajkacsingert, Farkaslyuk-Tólápát és Várpalota Cseri aknát felszámolták, Heren-

den és József aknánál pedig már csak építkezésen dolgoztak. 

                                                           
784

 Jegyzőkönyv a BM Kollégiumának 1954. február 23-i üléséről. 
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Az 1956-os termelési célokat csak újabb szükségintézkedések segítségével tudták elérni, en-

nek keretében újabb KÖMI táborokat létesítettek
785

 

Bányaüzem 
Rablétszám 

fő 

Izsófalva → József akna 500 

Edelény → II. akna 500 

Tatabánya → X. akna 600 

Herend 600 

Komló → Béta akna 600 

Lyukóbánya 1200 

Összesen 4000 

 

A borsodban dolgozó KÖMI-sek aztán 1956 októberében is szerepet játszottak az események-

ben. 

 

„… A borsodi KÖMI táborokban fogva tartott, s a bányákban dolgozó elítéltek, több 

helyütt kitörést kísérelnek meg, ez Szuhakállón 92 elítéltnek sikerül. Az edelényieket feltartóz-

tatja az őrség, azonban követelésüket, hogy vizsgálják felül ügyeiket, s engedjék szabadon 

őket néhány napon belül teljesítik…”
786

 

 

„… október 26-án a KÖMI-táborok bányamunkára felhasznált rabjai kitörést kísérel-

tek meg. Szuhakállón az őrség hiába nyitott tüzet a rabokra,
787

 92 elítéltnek sikerült kitörnie. 

A megyei munkástanács utasítására honvéd- és nemzetőregységek indultak a rabok felkutatá-

sára, s közülük 45-öt még aznap össze is szedtek.  

Aznap kitörést kíséreltek meg az edelényi KÖMI-parancsnokság rabjai is, kísérletüket azon-

ban az őrszemélyzet, valamint a megyei munkástanács által odarendelt egységek megakadá-

lyozták. A szuhakállói és edelényi kísérletek hírére a József aknai rabokat – kizárólag politi-

kai elítéltek – az őrség egyszerűen kiengedte…”
788

 

 

„… A nemzetőrök bevetésére még aznap
789

 sor került. A megyében lévő KÖMI-táborok 

rabjai kitörést kíséreltek meg, s Szuhakállóról 92 elítéltnek sikerült kiszabadulnia.  A megyei 
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 A lövések következtében egy elítélt, Berta János életét vesztette, egy rab másik megsebesült. 
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munkástanács utasítására honvéd- és nemzetőregységek indultak a rabok felkutatására, s 

közülük 45-öt még aznap össze is szedtek.  A kitört rabok egy része fegyvert is szerzett, más-

nap hajnalban 17 szökésben lévő elítélt és a katonák között volt egy kisebb tűzváltás, amely 

halálos áldozattal nem, de súlyos sebesüléssel járt. Október 26-án este az edelényi rabtábor 

lakói is kitörést kíséreltek meg, ezt azonban a kirendelt honvéd-és nemzetőregységek elfojtot-

ták…”
790

 

 

„… 26-án este megint én voltam ügyeletben, és megállás nélkül csörgött a telefon. Az 

egész megyében alakultak a munkástanácsok és egyéb forradalmi szervezetek, amelyek tagjai, 

vezetői tanácsokat kértek.  Főleg a sztrájkkal kapcsolatban érdeklődtek, hogy szükséges-e, 

meg hogy lehet-e engedményeket tenni, például a tejiparnál és a sütőiparnál. Késő délután 

hívott fel Ormosbányáról a fegyőrparancsnok, hogy a bányában dolgozó 800 rab ki akar tör-

ni, segítsünk, küldjünk erősítést. Pillanatok alatt döntenem kellett. Azt mondtam neki, hogy 

nincs elég emberünk, próbáljon meg tárgyalni a rabok vezéralakjaival, győzze meg őket, hogy 

a kitörés nagyon megnehezítené a városban a törvényes rend betartását. Vegye rá őket, hogy 

bírjanak ki még két hetet, és a munkástanács első intézkedései közé fog tartozni egy megfelelő 

szervezet létrehozása, amely majd egyenként felülvizsgálja mindenkinek az ügyét. Amennyiben 

ezt nem értik meg, minden eszközzel, akár fegyverhasználattal is akadályozza meg a kitörést.  

Nem sokkal ezután megjelent hét civil ruhás ember fegyverrel, az újdiósgyőri rendőrőrs állo-

mánya, és felajánlották szolgálataikat.  Újra hívott a fegyőrparancsnok, hogy nem tudták 

megakadályozni a rabok kitörését.  Ekkor telefonáltam Zombori Sándor alezredesnek, a hon-

védség helyőrségparancsnokának, elmondtam, hogy a munkástanács átvette a hatalmat a me-

gyében. Ő ezt tudomásul vette, rövid időn belül összehívta a tiszteket, és megalakították a 

nemzetőrséget. A katonák sapkájukon a régi jelvényeket nemzeti színű szalagra cserélték.  Az 

újdiósgyőri rendőrökkel együtt kimentek Ormosbányára, és másnap reggel megtudtam, hogy 

sikerült megakadályozni-uk a rabok bejutását a városba…”
791

 

 

 

„… A szuhakállói rabok október 27-én a megyei munkástanácshoz fordultak pana-

szukkal. Az országos helyzetre való tekintettel elhatározták, hogy felveszik a munkát, azt 

azonban csak polgári bányász ruhában voltak hajlandóak és csak úgy, ha fegyvertelen őrök 

maradnak a táborban. Követelték, hogy a tüzelésben részt vevő „gyilkosok", valamint az arra 

parancsot adó tiszt ügyében azonnal intézkedjenek és ha a munkástanácsok hatalma országo-

san megszilárdul, vizsgálják felül az összes bírói ítéletet. 

                                                                                                                                                                                     

mista, munkás – fegyveres csoportokban vigyázott a közrendre.  A nemzetőröket megkülönböztetés végett lepe-

csételt nemzeti színű karszalaggal és igazolvánnyal látták el.  
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Ez utóbbi követelésük idő előtt teljesült, a megyei ügyészség minden elítélt ügyét felülvizsgál-

ta, a politikai foglyokat, valamint azokat, akiket közellátási, katonai, vagy egyéb kisebb súlyú 

bűncselekményért ítéltek el, szabadlábra helyezték…”
792

 

 

„… Október 27-én a munkástanács
793

 öttagú elnökséget választott, amelynek elnöke 

Szabó Lajos, titkára Décsik Ferenc lakatos, pártvezetőségi tag lett. A választás idején a ka-

zincbarcikai rendőrség félve a KÖMI-rabok kitörésétől, az üzemek felfegyverzéséről döntött. 

Vajda István rendőr őrnagy 10 db. hadipuskát adott át Szabónak az üzemőrség megszervezése 

céljából. A munkástanács 25-30 fős katonaviseltekből álló üzemőrséget állított fel, amelynek 

parancsnoka Décsik Ferenc lett. Az üzemőrség feladata az üzem védelme mind lopás, mind 

külső támadás ellen. Az üzemőrség fegyverzetét a rendőrségtől kapott hadipuskák, az üzem 

tulajdonát képező 6 db. céllövőpuska, valamint a november 2-án, az edelényi nemzetőrségtől 

kapott 1 db. golyószóró, 2 db. géppisztoly és 3 hadipuska képezte…”
794

 

 

„… Október 27-én éjjel a munkástanács átvette a terményraktár, a vendéglátó és a ta-

nács épületében lévő összes zárható szekrény és asztal kulcsait, valamint a bélyegzőket. Más-

nap nemzetőrséget állítottak fel 10 taggal, parancsnoka Matisz János, helyettese Mengyi Já-

nos pedagógus lett. A nemzetőrök a Szeles-aknai rabtáborból szerzett 2 db. pisztollyal és 2 db. 

puskával teljesítettek szolgálatot…”
795

 

 

„… A munkaerőhiányt jelentősen növelte, hogy október 26-án a KÖMI - táborok bá-

nyamunkára felhasznált rabjai kitörést kíséreltek meg. Szuhakállón az őrség hiába nyitott 

tüzet a rabokra, 92 elítéltnek sikerült kitörnie.
796

  A megyei munkástanács utasítására honvéd- 

és nemzetőr egységek indultak a rabok felkutatására, s közülük 45-öt még aznap össze is szed-

tek. Aznap kitörést kíséreltek meg az edelényi KÖMI - parancsnokság rabjai is, kísérletüket 

azonban az őrszemélyzet, valamint a megyei munkástanács által odarendelt egységek meg-

akadályozták. A szuhakállói és edelényi kísérletek hírére a József aknai
797

 rabokat – kizárólag 

politikai elítéltek – az őrség egyszerűen kiengedte.
798

 

A termelés visszaesése miatt október 28-án este hét óra után a Borsodi Rádión keresztül a 

megyei munkástanács is felhívással fordult a bányászokhoz. Hangsúlyozták, a lakosság hiány-
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talan ellátása érdekében az általános sztrájk nem vonatkozik a bányászokra, az élelmezési és 

a közlekedési, valamint az egészségügyi munkásokra. Kérték a bányászokat, hogy hétfőn reg-

gel és a nap folyamán beosztásuk szerint jelentkezzenek a műszakba. A bányászok nagy több-

ségben megfogadták a kérést és a vidékről bejárók egy részének kivételével hétfőn reggel le-

szálltak a tárnák mélyére. A Borsodi Szénbányászati Tröszt már hétfőn reggelre 631 tonna 

szenet termelt, amelyből fedezni tudták az erőművek és a MÁV szénszükségletét. Bánfalván 

mindössze nyolc vagonnal maradtak el az átlagos termelési színvonal mögött. „Kedden forga-

lom javultával ismét több bányász jelentkezett munkára. A bükkaljai bányaüzemeknél például 

530 fizikai dolgozóból 450-en már felvették a munkát." Az ingázók távolléte miatt a termelés 

még így is elmaradt a kívántnál, ezért október 30-án a Berentei Munkástanács külön közle-

ményt jelentetett meg az Északmagyarország című megyei napilapban kérve a legtávolabb 

lakókat és az üzemnél dolgozó katonákat, hogy haladéktalanul jelentkezzenek munkahelyükön. 

Nagy Imre rádiószózatának hatására Edelényben – ahol mint jeleztük több bányaüzemi dol-

gozó is a munkástanács élére került – reggel 7 óra körül megkezdték a felkészülést a fegyve-

res harcra. A munkástanács felszólítására jelentkeztek a tartalékos tisztek és tiszthelyettesek is 

szolgálatra. Közülük Jakab Zsigmond bányászt (tartalékos alhadnagy) tankcsapdák és műsza-

ki akadályok építésével bízták meg. A műszaki zár megépítése céljából felszólították a bányá-

szokat, hogy jelentkezzenek a munkástanács épülete előtt csákánnyal és lapáttal. Hamarosan 

azonban ráébredtek az ellenállás értelmetlenségére, ezért 10 órakor visszavonták a katonai 

parancsokat. 

A harc lehetősége ezzel még nem veszett el. 10 óra után 20-25 fegyveres ormosbányai jelent 

meg Ikarusz gépkocsival Burkus Sándor munkástanácselnök vezetésével és a járási pártbizott-

ságról nagy mennyiségű fegyvert vittek el. Később egy másik négy tagú társaság is megjelent, 

akik fegyverekkel, ruhákkal és élelmiszerrel távoztak azzal a céllal, hogy azokat Rudabányára 

és Ormosbányára szállítják. Az éjszakát az edelényi KÖMI - táborban akarták tölteni, ott 

azonban felismerték a tőlük származó fegyvereket, így a csoportot a rendőrség azonnal le-

fegyverezte…”
799

 

 

Aztán még egy bizonyíték arra nézve, hogy a Kazincbarcikai KÖMI rabtáborok egészen 

1956. október végéig működtek és a közhiedelemmel ellentétben, nem 1953-ban zárták be 

ezeket! 

 

„A „közbűntényesített” kulák miért nem? 

A T. Ház 1989. október 20-án komoly tisztogatást végzett, ámde a tisztaszoba felét 

piszkosan hagyta. A sérelmet szenvedett rétegek körül hangulatot alakítanak ki, miközben más 

érdeket hegyes könyökkel nyomnak alá, hogy amoda netán több jusson a megkövetésből, a 

jóvátételből.  

Nem az a baj, hogy szobra áll Rajknak és oszlop készül Recskre, hogy a kitelepítéssel meg-

hurcoltakra fogalmazott vádakat semmissé deklarálta most az országgyűlés. A baj az az etikai 
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vétség, amely a jogalkalmazás praktikájával „közbűntényes”-sé bélyegzett „kulák” társada-

lom ellen ma is dolgozhat. Nem érzékelné ezt a T. Ház, amikor szótlanul eloson a téma mel-

lett? De igen, csak a dolgok mai állásánál még nem érvényesült a szükséges nyomás. A törté-

nelemtudomány egykor ezt a pillanatra jellemző történetként regisztrálja majd.  

Az utóbbi bő harminc évben rehabilitált összes üldözött tömegénél népesebb a megkövetésen 

még kívül hagyott „kulák”-ságé. A közállapot hű tükre, hogy a rájuk sütött bélyegét a T. Ház 

most is rajtuk felejtette. E tény okának némi magyarázatánál el kell időznünk. Tisztelet a Ma-

gyar Nemzetnek, sorolni lehetne a tömegkommunikáció óckodását, különösen a mikrofonnal 

dolgozóét. Pedig a hírhedt „kulák-lista” összeállítása idején serényen dolgozott a kazincbar-

cikai Gulágba juttatás érdekében. Ám a rádió ugyanazon rovata nem altatja az öt éven belül 

elhunyt kollégák emlékét bolygatni, akik a meghurcoltásban részt vettek. Sehogyan sem sike-

rül a „kulák” rehabilitálás, sőt ennek érdekében a nyomás kifejtése sem nem beszélhetünk a 

diktatórikus reflexek meg nem létéről. Legfeljebb úton lehetünk ezek felszámolásához.  

AZ EGYHÁZAK saját sérelmük sebeit fájlalják, alig gondolhatnak a helyi egyháztestület tag-

ságuk gerincét alkotóira, akiknek az 50-es évek elején a létüket köszönhették. Aki egy kicsit 

odaláthat a kisgazdapártra, tudja lefejezték a Kiss Sándorok, a Kovács Bélák eltüntetésével. 

Most nagyobb gond a parlamentbe bejuttatandók körének személy szerinti behatárolása, mint 

a rehabilitáció érdekében hozandó politikai bizottsági határozat.  

A ma működő és a holnapra felálló grémium deformált, az érvényesített politikai kontrasze-

lekció következményeinek jegyeit hordozza. Csak a „kulák-fióká”-k nem alkalmasak a legma-

gasabb tudományos fokozatokra, vezető posztokra és olyan bőven osztogatott minősítésekre 

meg kitüntetésekre? — Nem, mert a „kulák-fiúk”-knak „hátra” volt a parancs. A közéleti le-

és kiszorítás jutott osztályrészükül. Beleértve a holnap befutó demokrata fórum és szabadde-

mokrata elemeket, a grémium óriási többsége munkás, polgár, és ún. „szegény-paraszt” 

származású, akiket meghagytak a karrier felé vezető úton. Ott voltak pl. a tudományos minősí-

tő bizottságban vagy akadémikusként minősítettek, illetve iskolázódhattak. — Ez az összefüg-

gés sem mellőzhető, amikor a „kulák"-réteg rehabilitációs ügye nem mozdul.  

E sorok íróját a 13 holdas „kulák” szülőknél tartott falkopogtatós házkutatások közben keres-

ték, hogy ti. állásban van-e még az ország másik részében. Édesanyám nem is rakta vissza a 

szekrényből a szoba közepére kidobált ruhákat, mert úgyis jönnek ismét a padlót is felbontani. 

Az államügyész ráírta apám ügyének papírjára: „kulák”. S a bíró visszhangozta: „osztály-

helyzetére tekintettel is”. Majd a „védő” ügyvéd kérte a munkadíját. – így fest a „közbűnté-

nyesítés” mechanizmusa. A Szabolcs—Szatmár Megyei Tanács Végrehajtó Bizottsága 1965. 

éviéi. VB. sz. határozatában kimondta: „Virágh Ferenc 1952. évi felajánlását a házra vonat-

kozóan nem is lehetett volna elfogadni", ezért az eredeti telekkönyvi állapot helyreállítását 

rendelte el. Am a megyei határozatot a Minisztertanácson 1965-ben megsemmisítették. A la-

kás visszakerült a téeszhez, s földig lerombolták: „Aki kulák volt az is marad!” Ekkor, 1965-

ben mondta a szóban forgó nagyhalász-tiszateleki téesz párttitkára; az állam elvérzik a pangó 

téeszek tömegének eltartása közben. Hozzá kell tenni, az 1952. évi „felajánlás” a lakásra néz-

ve is akkor történt, amikor a tulajdonos „közbűntényes kuiák ”-ként Kazincbarcikán, a 

Gulágban raboskodott. Ezt a rabtábori 1956-ban számolták fel, a recskit – mely emlékművet 

kap – már 1953-ban.  A mezőgazdaság kollektivizálásának vidéket deformáló hatásáról szóló 
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két disszertációt nem bocsátott akadémiai vitára az a grémium, amely ma a felszínen mozog. 

Pedig ha bő tíz évvel ezelőtt el leheteti volna mondani mi történik a mélyben, nem ma kellene 

„felfedezni” a vidék teljes degradálását.”
800
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 Virágh Ferenc Magyar Nemzet, 1989. december (52. évfolyam, 283-306. szám) 1989-12-04 / 285. szám 

https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/MagyarNemzet_1989_12/?query=kazincbarcika%20rabt%C3%A1bor&pg=3

2&layout=s 
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https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/MagyarNemzet_1989_12/?query=kazincbarcika%20rabt%C3%A1bor&pg=32&layout=s
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„A bizalmatlanság magában hordja az  

igazságtalanság veszélyét, mivel hajlamosak  

vagyunk felnagyítani jelentéktelen apróságokat.” 

Rátóti Zoltán 

 

Ezek után térjünk rá a „munkaszolgálatos” katonák sorsára! 

A munkaszolgálat szónak különösen rossz hangzása van a II. világháború óta. Nézzük meg, 

hogy mik is történtek akkor, hogy majd az 1950-es évek munkaszolgálatát is értékelni tudjuk! 

Tudjunk különbséget tenni, vagy párhuzamot vonni! 

A honvédelmi munkaszolgálat rendszerének jogi keretét az 1939. évi II. törvénycikk – 

közismert nevén a honvédelmi törvény 230. paragrafusa határozta meg. Erre a szolgálatra 

minden 24. életévét betöltött fiatalember kötelezhető, egy alkalommal három hónapot meg 

nem haladó időtartamra, de szülői engedéllyel, önkéntes jelleggel már a 16 éves kort elért 

középiskolások is jelentkezhettek. 

A közérdekű munkaszolgálatnak 1939. július 1-jei hatályba lépésekor tehát nem volt diszkri-

minatív jellege. A zsidó hadkötelesek többsége ekkor még fegyveres szolgálatot teljesített, 

csupán a honvédség úgynevezett védett alakulataiba (pl. légierő, gyorsfegyvernem stb.) nem 

osztották be őket. Az elsőként munkaszolgálatra kötelezettek a nyolc hadtestparancsnokság 

területén, nyolc közérdekű munkaszolgálatos zászlóalj kötelékében kezdték meg szolgálatu-

kat. E zászlóaljak száma 1941-től tizenháromra növekedett. 

Akkor a háborús készülődés és ezzel összefüggésben az országmozgósítási és országerődítési 

feladatok növekedése miatt 1939 második felétől mind nagyobb számban alakultak meg a 

honvédség munkásszázadai és kisegítő munkásszázadai.  

1940-től a zsidótörvényeknek a honvédségen belüli nagyobb mértékű alkalmazása kö-

vetkeztében egyre több zsidó került munkaszolgálatos alakulatba. Munkafeltételeik kezdetben 

tűrhetőek voltak, a honvédség tagjaiként még bizonyos védettséget élveztek. A zsidók mun-

kaszolgálatra történő egyre nagyobb igénybevétele mellett, 1940 nyarától a rendszerre veszé-

lyesnek minősített szociáldemokrata és szakszervezeti aktivistákat, illetve egyéb megbízhatat-

lannak nyilvánított személyeket (közöttük nemzetiségieket is) munkaszolgálatra hívták be. A 

Szovjetunió elleni 1941. évi hadjárat előtti mozgósítás idején ismét számos behívásra került 

sor. A zsidó munkaszolgálatosok legmagasabb száma 19 000 fő körül mozgott, a tényleges 

harccselekmények hónapjai alatt pedig 7 és 17 ezer fő közé volt tehető. 

A szélsőjobb a képviselőházban és igen széles tömegek által olvasott sajtójában fo-

lyamatosan támadta a Teleki- (1939-1941), majd a Kállay-kormány (1942-1944) úgymond 

„zsidóvédő" politikáját. Ellentétben azzal, amit napjainkban egyes posztkommunista történé-

szek szeretnek apologetikus céllal hangsúlyozni, a Német Birodalom 1938-1939-ben még 

nem gyakorolt nyomást Magyarországra a zsidópolitika terén. Csak 1940 nyarától, mintegy 
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Észak-Erdély visszacsatolásáért cserébe benyújtott számlaként kezdték Berlinből sürgetni az 

új, radikális, fajvédő antiszemita törvények bevezetését Magyarországon. Werth Henrik
801

 

vezérkari főnök 1940 tavaszán Bartha Károly
802

 honvédelmi miniszternek írott memorandu-

mában azt követelte, hogy: „A zsidókérdést a politikai vonaltól függetlenül, a honvédségen 

belül adminisztratív úton, radikálisan és sürgősen meg kell oldani". A radikális antiszemita 

irányzat a honvédségen belül a nem csekély ellenállás miatt csak nehezen jutott uralomra. A 

zsidó tartalékos tisztek rangfosztása egy szélesebb problémakörön belül, az „adjunk-e fegy-

vert a zsidó kezébe, vagy sem", merült föl. 1939 márciusának végén egy honvédelmi miniszté-

riumi értekezleten a résztvevők körülbelül háromnegyed része még arra szavazott, hogy a 

zsidókat (is) fegyveres katonai szolgálatra kell kötelezni. A második zsidótörvény (1939. IV. 

tc.) két zsidó nagyszülő esetén minősítette zsidóvá még a kikeresztelkedetteket is. Az előbb 

említett értekezlet állásfoglalása szerint tiszti sarjadéknál egy zsidó nagyszülő sem lehetett, 

tiszteknél is legfeljebb egy zsidó nagyszülőt toleráltak, és jelezték, hogy a nem zsidó tiszti férj 

– nem mentesíti – zsidó feleségét. 1939. április elején, egy másik értekezleten már megfogal-

mazták a honvédség vezetőinek egyik alapdilemmáját „… oly emberektől, akiket a jogok nagy 

részétől megfosztunk, nehezen lehet megkívánni, hogy kötelezettségeiknek eleget tegyenek". 

A jogi alapot a zsidó tisztek rangfosztására, némi „jogászkodás" után, a vezérkarban a máso-

dik zsidótörvény 5. § - ában találták meg. Ez előírta, hogy állami szolgálatban zsidó nem le-
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 Werth Henrik (Rezsőháza, 1881. december 26. – ?, Szovjetunió, 1952. május 28.) német származású magyar 

katonatiszt, gyalogsági tábornok, a Magyar Királyi Honvédség vezérkari főnöke. Csapatszolgálatot és vezérkari 

pozíciókat is ellátott, tanított a Hadiakadémián, melynek 1926-tól parancsnoka is volt. 1931-től vegyesdandár 

parancsnok, altábornagy. 1936-ban nyugállományba helyezik, de 1938 szeptemberében reaktiválják, ő lesz a 

Honvéd Vezérkar főnöke. E minőségében szeretné elérni a hadsereg jelentősebb politikai tényezővé válását, 

valamint szorgalmazza a németekkel való szoros együttműködést. 1941-ben ő volt az egyik legnagyobb szószó-

lója Magyarország hadba lépésének az oroszok ellen, eddigre ugyanis alaposan megszédítették a német győzel-

mek. Úgy hitte Hitler könnyűszerrel legyőzi a szovjet Vörös Hadsereget, ahogy korábban a francia és brit had-

erőket is, ezért Magyarország nem maradhat ki a kommunizmus felszámolását végző diadalmenetből. Horthy 

Miklós kormányzó parancsára a délvidéki területek közigazgatásának feje Werth Henrik honvéd vezérkari főnök 

lett. Erről a posztról Horthy 1941 szeptemberében felmentette, és Szombathelyi Ferenc lett az új vezérkari főnök. 

Nyugállományban maradt 1945 februárjáig, amikor a szovjetek letartóztatták. Távollétében lefokozták és kicsap-

ták a honvédségből, majd 1948-ban a Népbíróság háborús bűnök miatt halálra ítélte. Szovjet fogságban hunyt el 

1952-ben. 
802

 Vitéz dálnokfalvi Bartha Károly (Budapest, 1884. június 18. – Linz, 1964. november 22.) magyar katona, 

honvédelmi miniszter. A Tanácsköztársaság bukása után a Nemzeti Hadseregbe lépett be, ahol 1920-ban alezre-

desi rangot kapott. 1936-tól a Honvédelmi Minisztériumban volt katonai csoportfőnök, majd 1938-ban tábor-

szernagy lett. Ugyanebben az évben honvédelmi miniszter lett az Imrédy-kormányban. Ezt a tisztségét a Bár-

dossy-kormányban is megőrizte. 1941-ben vezérezredesi rangot kapott. Mandátuma idején történtek a Bécsi 

döntések, a Bácska és a Muravidék megszállása, valamint Kassa bombázása, amiért 1941. június 26-án Magya-

rország belépett a második világháborúba. Szintén mandátuma idején történt a délvidéki razzia, melynek során 

az általa és Szombathelyi Ferenc vezérkari főnök által kirendelt Feketehalmy-Czeydner Ferenc által irányított 

honvédi és csendőri alakulatok - jelentősen túllépve hatáskörüket lemészároltak több mint 3000 bácskai - főként 

szerb - polgári lakost. 1942. szeptember 24-én Horthy kormányzó lemondatta. Ennek kiváltó oka a túlzott és a 

Kállay-kormány irányvonalával össze nem egyeztethető németbarátsága, a németek által igényelt biztosító had-

osztályok kiküldésének túlontúl készséges támogatása, a miniszterelnök bizalmas tájékoztatásának a német kö-

vettel való közlése és a magyar hadiipari tevékenység német ellenőrzése körüli vitában a kormány kompromittá-

lása volt. Bartha Károlyt ezt követően nyugdíjazták. Nyugdíjaztatása után nem vállalt sem politikai, sem katonai 

szerepet. A háború után a népbírósággal együtt működő Katonai Bíróság lefokozta és elcsapta a honvédségtől, 

ugyanis őt tekintették egyik felelősének, hogy Magyarország belépett a II. világháborúba. A kommunista hata-

lomátvételt követően állandóan figyelemmel tartották, zaklatták, emiatt az 1950-es években nyugatra emigrált, 

Venezuelában telepedett le, ahol vasútépítő mérnökként dolgozott. 1964-ben, egy európai látogatása után hunyt 

el az ausztriai Linzben. 
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het. A hadsereget állami szolgálatnak minősítve immáron nem volt akadálya a zsidó tisztek 

rangfosztásának. 16 000 zsidó tartalékos tisztet fosztottak meg rangjától. 

A zsidókat Magyarországon 1944 tavaszáig nem bélyegezték meg, nem zárták őket gettókba, 

a 18-42 év közötti férfiakat kényszerítették arra, hogy előbb fegyverrel, egyenruhában, majd 

1941-tõl fegyvertelenül, a honvédség keretein belül szolgálják hazájukat. A különleges mun-

kásszázadok megszervezésének 1940-ben még költségvetési korlátai voltak, nem volt elegen-

dő gyakorlóruha a zsidók számára. Mindenféle törvényes alap nélkül 1940 decemberében 

különítették el a zsidó munkaszolgálatosokat a többi, nemzetiségi és politikai, köztörvényes 

munkaszolgálatostól. 1941 tavaszán még mindig késhegyre menő vitákat folyatnak a vezér-

karban arról, hogy meg lehet-e fosztani a zsidókat az egyenruha viselésének jogától. Ekkor 

már nem volt pénzügyi akadálya annak, hogy sárga színű karszalagot rendszeresítsenek a zsi-

dó munkásszázadoknál. 1942 márciusában, nyilvánvalóan nem csak azért, hogy tovább aláz-

zák, gyötörjék a zsidó regrutákat, hanem anyagi okokból elrendelték, hogy a zsidó munka-

szolgálatosok ezen túl polgári ruhában, sárga karszalaggal, de katonasapkában teljesítsenek 

szolgálatot. 1942 decemberében ezen a rendszeren már csak annyit finomítottak, hogy a zsidó 

származású, de keresztény vallású munkaszolgálatosok fehér színű karszalagot viselhettek. 

Több hadtestparancsnokság kért és kapott a honvédség központi ellátmányából a szegény, 

megfelelő lábbeli nélkül bevonuló zsidók számára cipőt. 

A közérdekű munkaszolgálat végleges szervezete, illetve annak a háborús viszonyokra való 

átállítása 1942-re alakult ki. Egy 1941. október 28-án keltezett vezérkar főnöki irat meghatá-

rozta, hogy a hadseregek, hadtestek, hadosztályok műszaki csapatai huzamosabb ideig nem 

maradhatnak el seregtesteiktől, s a hadműveleti terület arcvonal mögötti részén elvégzendő 

műszaki munkálatokhoz egy külön szervezet kell létrehozni. Ezen szervezet a Közérdekű 

Munkák Országos Felügyelősége néven vált ismertté és foglalkozott a munkaszolgálat ügyei-

vel. Az 1942. július 31-én kelt XIV. törvénycikk törvényesítette azt a gyakorlatot, hogy a zsi-

dók a honvédség kötelékében fegyveres szolgálatot nem teljesíthetnek. Kötelezettségüknek a 

„kisegítő munkaszolgálattal” kellett eleget tenniük. Rendfokozatot, karpaszományt ezt köve-

tően nem viselhettek, s ha korábban ilyennel rendelkeztek is, azt elvonták tőlük. 

A munkaszolgálatos alakulatok legnagyobb méretű háborús alkalmazására a 2. hadsereg 1942 

tavaszi, kora nyári keleti hadszíntérre vezénylésekor került sor. A keleti harctérre elvonuló 

seregtestek állományába 69 tábori munkásszázadot állítottak be, melyek száma az ősszel és 

télen pótlásként kivezényeltekkel együtt az év végére 156-ra nőtt. Ez azt jelentette, hogy – a 

42 fős keret nélkül – 250 fős századokat alapul véve közel 40 ezer munkaszolgálatos teljesí-

tett hadiszolgálatot a Don-kanyarban. 

1. A legnagyobb számban a tábori (vegyes) munkásszázadok alakultak, melyekbe a 

„18-42 éves munkaszolgálatra alkalmas és nemzethűség szempontjából megbízható 

zsidókat” osztották be. 

2. A különleges munkásszázadok legénységét valláskülönbségre és az előző katonai 

szolgálatra való tekintet nélkül a 18 és 42 év közötti, „nemzethűség szempontjából 

megbízhatatlannak” ítélt, elsősorban a baloldali mozgalmakban résztvevő, a fennálló 

rendszerrel ellentétes politikai nézeteik miatt nyilvántartott keresztény, illetve zsidó 
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származású hadköteles egyének, valamint súlyos bűncselekmények miatt elítéltek ké-

pezték. 

3. A nemzetiségi (vagy kisebbségi) munkásszázadokba a munkaképes, „nemzethűség 

szempontjából megbízhatatlan”, az ország területi gyarapodása folytán a határokon 

belül élő románokat és szerbeket sorolták. 

A 2. hadsereggel elvonult munkaszolgálatosok nem viselhettek egyenruhát, saját polgári ruhá-

jukban teljesítettek szolgálatot. Csupán tábori sapkát és bakancsot kaptak. Élelmezésük gyen-

gébb volt a katonák fejadagjainál. 1942 őszétől – a védelmi munkálatok fontosságára való 

tekintettel – mind több, kezdetben, a hadsereg hadtápkörzeteiben műszaki segédmunkát, út-

karbantartási feladatokat ellátó munkásszázadot rendeltek alá az első vonalban küzdő sereg-

testeknek. A nehéz fizikai munkák során – az aknafelszedés és telepítés, valamint a drótaka-

dályok elhelyezése mellett – különösen az úgynevezett spanyolbakoknak az elkészítése és a 

védőállások elé történő felállítása volt veszélyes tevékenység. A legmegerőltetőbb arcvonal-

beli munkákra – a büntetőszázadokként is emlegetett – különleges munkásszázadok tagjait 

kötelezték. Az erős fizikai munka, a gyenge élelmezés és a keretlegénység nem éppen ember-

séges bánásmódja következtében a munkaszolgálatosok zöme hamar legyengült, s munkakép-

telenné vált. 

Egy gondolat ide, csak közbevetőleg, hogy a közvélekedéssel ellentétben a munkaszolgálatos 

veszteségeket tudományosan el tudjuk helyezni. Mindezt, a súlyos emlékű, 2. magyar hadse-

reggel kapcsolatosan, a Donnál! 

1942. október 1-jéig a magyar 2. hadsereg állományából a 

 tisztikar 20%-os, 

 a tiszthelyettesi, tisztesi és legénységi állomány 15 %-os, 

 a munkaszolgálatosok 6 %-os  

véres veszteséget szenvedtek el.
803

 

A következő háborús években, főképpen az ország német megszállását követően a 

munkaszolgálatosok általános helyzete még inkább rosszabbodott. 1943 tavaszán a német 

haderőnek átadott 14 tábori munkásszázad a bori rézbányákba került, ahol személyi állomá-

nyukat igen rossz körülmények között dolgoztatták. 1944 áprilisában már 150 ezer fő – döntő 

többségében zsidó – teljesített munkaszolgálatot. A Borban és az 1944. évi hadműveletek 

során, a keleti harctéren és Magyarország területén mintegy 10.000 fős munkaszolgálatos 

veszteséggel számolhatunk. 

A honvédelmi kisegítő munkaszolgálat intézménye később a minisztertanács 1944. október 

18-i döntése értelmében a totális mozgósítás miniszterének hatáskörébe került, s ezzel az in-

tézkedéssel lényegében megszűnt. A Honvédségben alkalmazott munkásszázadok köteléké-

ben 1944. október végéig kb. 25 000 zsidó munkaszolgálatos vesztette életét a harccselekmé-
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 A 2. magyar hadsereg a frontra vonulás után részt vett a súlyos harcokban az előrenyomulás során. Nagyon 

nagy veszteségei voltak egyes hadtesteknek, hadosztályoknak, majd a Donnál ez még csak fokozódott. Főleg a 

Don nyugati partján létesült szovjet hídfők felszámolási kísérletei során. Adatok: Babucs Zoltán, hadtörténész, 

Felvidék. ma  

http://felvidek.ma/2016/01/honvedeink-a-don-kanyarban-emlekezes-1943-januar-12-re 

http://felvidek.ma/2016/01/honvedeink-a-don-kanyarban-emlekezes-1943-januar-12-re/
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nyek, az általános testi elgyengülés és a keret kegyetlen bánásmódja miatt. A nemzetiségi 

munkaszolgálatos századok vesztesége ma sem ismert pontosan. 

1944. novembertől a zsidótörvények hatálya alá tartozó nőket és férfiakat 16-tól 40, illetve 60 

éves korig az általános „országmozgósítás” keretében rendelték munkaszolgálatra, immár 

nem honvédségi kötelékben. Az intézményesített közérdekű munkaszolgálat fegyveres erőn 

belüli megszüntetése ellenére a Honvédségben természetesen továbbra is maradtak munkás-

századok, ahol igen nagyszámú zsidó szolgált. Közülük a legtragikusabb sors azok számára 

jutott, akiket a német-magyar határon húzódó védővonal építésére rendeltek. A háború végső 

szakaszában a német haderőnek átadott közel 40 ezer munkaszolgálatos harmada sohasem 

térhetett haza. 

Ugyanakkor a deportálások, majd a nyilasok elől tízezrek menekültek meg a munkaszolgálat-

ra kézbesített behívó révén. A honvédségben szolgálatot teljesítőket ugyanis, amíg lehetett, 

nem adták ki a németeknek. Ezen emberek számára a munkaszolgálat akkor nagyobb esélyt 

adott a túlélésre. A honvédelmi kisegítő munkaszolgálat diszkriminatív és megalázó voltát 

nem tagadhatja senki, de nem állíthatjuk, hogy ez az intézmény a magyarországi zsidóság 

módszeres kiirtásának eszköze lett volna. A munkaszolgálatosoknak ártó, emberi mivoltukból 

kivetkőzött, kíméletlen atrocitásokat elkövetőknek ugyanis nagyszámú követői nem akadtak. 

A munkásszázadok parancsnokai és keretlegénysége között számosan voltak, akik embersé-

gesen viselkedtek és beosztottaikért a nehéz helyzetekben is felelősséget vállaltak.
804

 

 

Csak érdekességként említem meg, hogy a zsidókkal szembeni bánásmód, a rájuk kü-

lön vonatkozó törvények, az egész világon, nem voltak egyedi jelenségek. Gyakorlatilag ez az 

országok politikai berendezkedésétől is függetlenek lehettek! Sőt, a következő idézet az 1980-

as évekből való és ráadásul a Szovjetunióra vonatkozik! No, csak egy szocialista-kommunista 

„numerus clausus”
805

 … Ki is akkor és melyik társadalmi rendszer az antiszemita? 

 

 „… a Szovjetunióban még akkor is működött a zsidókat a kultúrából és felsőoktatás-

ból kiszorító kvótarendszer (ugyanaz, mint a két világháború között a magyar nemzeti kormá-

nyok idején, bár a hitleri koncentrációs táborok hiányában a dolog nem durvult el annyira). 
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 Munkaszolgálat a magyar királyi Honvédségben 1939–1945, cikk alapján. 

 https://honvedelem.hu/cikk/44859_munkaszolgalat_a_magyar_kiralyi_honvedsegben 
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 A numerus clausus (magyarul: „zárt szám”, értsd: korlátozott, maximált keretszám). Általános értelemben 

bármilyen maximált létszámkeretet alkalmazó szabály, törvény, legtöbbször egyetemi felvételekkel kapcsolat-

ban, a magyar közbeszédben a zsidóság egyetemi felvételi arányát korlátozó 1920. évi XXV. törvénycikk közke-

letű elnevezése. Numerus clausus szabályt leggyakrabban világszerte a zsidó hallgatók magas egyetemi felvételi 

arányának visszaszorítására alkalmaztak, de más etnikumokat is érinthetett (pl. az Egyesült Államokban feketé-

ket, olasz-amerikaiakat). A numerus clausus hol hivatalos jogszabály, hol nem hivatalos egyetemi irányelv for-

májában jelentkezett. Numerus clausus alkalmazására számos példa van a történelemben. A magas zsidó hallga-

tói arány korlátozására vezettek be numerus clausust különböző időtartamokra Oroszországban 1887–1917 kö-

zött, az Amerikai Egyesült Államokban, az 1920-as években (Harvard, Columbia, Yale, Pennsylvania), Kanada 

egyes egyetemein az 1920–1940-es években, Romániában 1926-ban, Németországban 1933-ban, Lengyelor-

szágban 1937-től (az 1923-as próbálkozást a Népszövetség meghiúsította). De még a Szovjetunióban is! 

https://honvedelem.hu/cikk/44859_munkaszolgalat_a_magyar_kiralyi_honvedsegben
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A szovjet személyi igazolványokban ugyanis a név és születési adatok után rögtön az ötödik 

sorban
806

 az a kérdés következett, hogy „nemzetisége”, és ha ide (legalább az egyik szülő 

„jogán”) a „jevréj” (= zsidó) került, akkor ennek erősen korlátozó hatása volt az illető to-

vábbtanulására és az által a betölthető állásokra, különösen a művészetek és tudományok 

területén.  

Ez a kvótarendszer azt eredményezte, hogy volt egy zsidó csoporttársunk is (bizonyos Alexei), 

aki matematika- és sakk-zseni volt, de az egyetlen esélye az egyetemi tanulmányokra a színes-

fémkohászat szak volt.  Utálta is szegény nagyon, emiatt nem tanult semmit, de azért IQ-ból 

végigcsinálta.…”
807

 

 

Nézzük ezek után az 1950-es években uralkodó viszonyokat hazánkban a munkaszol-

gálatra vonatkozóan!  

  

„ Kevesen tudják, hogy a sorköteles, de valamilyen okból fegyverrel fel nem szerelt fi-

atalok munkaszolgálatra kényszerítése nem szűnt meg a második világháború végével. A 

Horthy-korban a „nemzetvédelmi szempontból megbízhatatlannak” tekintett és háborús kö-

rülmények között sorkötelesnek számító zsidó férfiakat munkaszolgálatra vitték. A 

„múszosok” valódi frontszolgálatot láttak el, amikor főként kisegítői feladatokat kaptak. Az 

eleve kirekesztő, megalázó munkaszolgálat súlyosan sértette a magyar katonai becsületet, 

ráadásul sok parancsnok kegyetlenkedett egyenruhás, de fegyvertelen beosztottjaival. 

Rákosiék fél évtizeddel a munkaszolgálat megszűnése után újra bevezették az intézményt, is-

mét – ezúttal osztályalapú – származási és politikai kategóriák szerint eljárva. 

Az ötvenes évek elején a nehézipar fejlesztése, a mezőgazdaság kollektivizálása és a hadsereg 

irreális méretűvé növelése volt napirenden. Az 1950. január elsejére előkészített első ötéves 

terv példájára már 1948 végétől elkezdődött a hadsereg gyorsított fejlesztési tervének kidol-

gozása. Így a szovjet mintára átszervezett és orosz egyenruhával ellátott Magyar Néphadse-

reg létszáma 1950 elején jócskán meghaladta az 50 ezer főt, májusban pedig megközelítette a 

65 ezres létszámot, azaz békében is mozgósított, totális tömeghadsereggé vált. A számok ma-

gukért beszélnek: 1950 végén már 125 ezer fő volt a békelétszám, az 1951-re előirányzott 

haderőfejlesztés pedig az állami költségvetés negyedét emésztette fel. 

A gazdaság hadikommunista típusú átalakítása és a lakosságtól való drasztikus elvonások 

bevezetése mellett az irracionális haderőfejlesztéshez az is hozzátartozott, hogy Rákosiék 

mindenkit bevonultattak, akit lehetett. A diktatúra legsötétebb éveire azonban nemcsak az 

erőn felüli teljesítés kikényszerítése, hanem az ideológiai elkötelezettség maximális elvárása 

is jellemző volt. A hadsereg 1950 és 1952 közötti létszámnövelése érdekében 18 és 40 év kö-

zött mindenkit be kellett hívni, a Munkára, Harcra Kész mozgalom pedig még a civileket is 

ellátta katonai ismeretekkel. Sokan voltak azonban, akiknek fizikai erejét ki akarta használni a 
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 Ez volt a rosszhírű „piataia grafa” – egy zsidó a szovjet hétköznapokban soha nem mondta, hogy ő „jevréj”, 

csak azt mondta, ha nagyon kellett, vagy ha nem volt ez egyébként is egyértelmű, hogy „piataia grafa”. 
807

 Kaptay György: Egy magyar professzor kis élettörténete lábjegyzetekkel. (Mindez az 1970-es évek végén, a 

80-as években!!! No, csak!) 

http://mek.oszk.hu/16400/16480/pdf/16480_1.pdf 

http://mek.oszk.hu/16400/16480/pdf/16480_1.pdf
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politikai, gazdasági és katonai vezetés, de kezükbe nem szívesen adott fegyvert, mondván, azt 

a rendszer ellen fordíthatják. A hadsereg létszámnövelése eközben új laktanyák és repterek 

felépítését követelte meg, ráadásul az ország voluntarista átalakítása gigantikus munkaerő-

tartalék képzését követelte meg. A kérdéseket egy csapásra, méghozzá a munkaszolgálattal 

oldotta meg a Rákosi-rezsim. Az MDP Központi Bizottságának 1950-es határozata alapján 

rendelte el a Honvédelmi Minisztérium a katonai munkaszolgálat bevezetését, így a Magyar 

Néphadsereg 1951-es, több mint 180 ezer fős létszámát tovább növelték a „hadrenden kívüli 

alakulatok”. Főként a kitelepítettek és a kulákok fiait, értelmiségi, katonatiszti és arisztokrata 

családok leszármazottait, valamint az egyházi iskolák növendékeit és a politikailag megbízha-

tatlannak számító fiatalokat hívták be katonai munkaszolgálatra. Ők úgynevezett C behívót 

kaptak, és másodosztályú katonának számítottak. A katonai kényszermunkások a Honvédelmi 

Minisztériumhoz tartoztak, de hivatalosan nem voltak a néphadsereg részei. A tárca a saját 

gazdasági munkatartalékát jelentő munkaszolgálatosokat „kikölcsönözte” az állami kézben 

lévő építőipari és bányászati cégeknek, amelyek a minisztérium számlájára utalták a munka-

bért. 

Hoyos Imre és Szilvási György tizenéves koruk óta ismerték egymást, majd 1951 nyarán egy-

szerre hívták be őket azonos alakulathoz. Hoyos Imre szerint származási okok játszhattak köz-

re abban, hogy katonai kényszermunkás lett – lévén, hogy nagyapja Horthy tanácsadója volt, 

grófi leszármazottként pedig Széchenyi és Teleki Pál rokona –, Szilvási György pedig politikai 

okokból lett „C”-legény, mivel apja magas rangú katonatiszt volt, ő maga pedig 1948-ban 

Mindszenty-párti tüntetéseket szervezett. Mindkettőjüket szó nélkül, utazásuk végcélját meg 

nem mondva szállították Budapestről Szolnokra, ahol a pár hetes alaki kiképzés után közölték 

velük, hogy „nem kell magukkal elszámolnunk”. A magyarázat egyszerű volt: sorköteles, de 

osztály- és politikai szempontból megbízhatatlan fiatalemberekként másfél éves kényszermun-

kával kell „letörleszteniük bűneiket a szocialista társadalom számára”. Amint összes bajtár-

suk, emlékeik szerint ők is leselejtezett világháborús német és magyar egyenruhákat kaptak, 

zsoldjuk – amelyből kötelező volt békekölcsönt jegyezni – legfeljebb egy doboz cigarettára 

volt elegendő, a fejadag pedig a rabkosztnak felelt meg. 

Ötvenegy közepén hozták létre az építődandárt, a bánya- és munkászászlóaljakat és a fegyel-

mezőszázadot. A hadrenden kívüli katonai munkaszolgálatosokat leginkább különleges mű-

szaki alakulatokba szervezték, így 1951-ben összesen tíz hadtápzászlóaljat és négy hadtápszá-

zadot hoztak létre. Az év végén már több mint hétezer-hatszáz katonai munkaszolgálatos volt. 

A szervezet gerincét alkotó építődandár parancsnokságból és műhelyekből, hét építő-, három 

segédmunkás-, egy kútfúró- és útépítő-, valamint három különleges munkászászlóaljból állt. 

Az építődandárba ötvenkettő végén már több mint tizenkétezer ember tartozott. 1952 január-

jában állították fel azt a nyolc műszaki zászlóaljat, amelynek feladata a déli védelmi rendszer 

felépítése volt. A hadrenden kívüli alakulatok ötvenhárom nyarán tizennégy bányászzászlóalj-

ból és egy századból álltak. Hoyos Imre és Szilvási György repterek építésén, katonai létesít-

mények barakkjainak felhúzásán, villanyszerelési és építőipari segédmunkákban vett részt. 

Ötvenhárom tavaszára a magyar hadsereg olyan méretű és állapotú volt, mintha éppen had-

ban állt volna az ország. Az MDP 1953. júniusi határozata úgy döntött, hogy Nagy Imre kor-

mányprogramjával összhangban módosítani kell a honvédelmi politikán is, így a munkaszol-

gálatot rövidesen feloszlatták, és csökkentették a békelétszámot. Az ötvenes évek első harma-
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dában a C kategóriás besorozottak csaknem húszezren voltak, bár Nagy Ferenc József, az 

Antall-kormány kárpótlásért felelős tárca nélküli minisztere (további két kabinettaggal együtt 

önmaga is egykori katonai munkaszolgálatos) a kilencvenes évek elején 40-45 ezer főre tette a 

katonai munkaszolgálatban részt vettek számát.”
808

 

 

A Honvédelmi Minisztérium készítette az első előterjesztést, gondolom, hogy politikai 

nyomásra. Honvédelmi Minisztérium Kollégiuma 1950. június 27-én tárgyalt a kulákok és 

ellenséges elemek szerepéről a magyar néphadseregben.  

Janza Károly
809

 vezérőrnagy azt javasolta, hogy a kulák és egyéb megbízhatatlan elemeket és 

azok fiait is be kell hívni, de nem lehet fegyvert adni a kezükbe, hanem kemény építőmunkára 

kell fogni őket. A sorozásnál az Osztályhelyzetet Megállapító Bizottság döntötte el, hogy ki a 

megbízhatatlan és kit kell munkaszolgálatra vinni. A Magyar Dolgozók Pártja határozata 

alapján a Honvédelmi Minisztérium Vezérkara 05360/HVK. Hadkieg. 1951. számú rendelete 

állította fel a munkaszolgálatos alakulatokat.  

Azonosak voltak bizonyos szempontból a feltételek a háború alatti munkaszolgálattal (pl. nem 

kaptak zsoldot). Eszerint a kiválasztás politikai diszkrimináció alapján történt: a megbízhatat-

lanok (kulákok, egyházi iskolák volt diákjai, a volt középosztály fiai, az osztályidegenek és 

gyermekeik), illetve akik belefértek az ellenségképbe, nem vehettek fegyvert a kezükbe, ne-

hogy azt a proletárdiktatúra ellen fordítsák.
810

 

A Magyar Dolgozók Pártja Központi Vezetőség Titkársága 1950. július 12-én tartott 

ülésén a Honvédelmi Minisztérium által előterjesztett, új sorozási rendszer szempontjai alap-

ján határozatot hozott:  

 

„A kulák és egyéb ellenséges elemek a hadseregen belül alapkiképzést kapjanak, de 

fegyveres kiképzést nem. A H. M. dolgozzon ki javaslatot kéthónapos behívásukra és magas 

hadmentességi adó kivetésére.” 

 

Aztán ezt a tettek követik! 
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 C-legények https://mno.hu/migr_1834/clegenyek-888084 
809

 Janza Károly (Újpest, 1914. április 11. – Budapest, 2001. június 21.) esztergályos, 1949-től a Magyar Nép-

hadsereg tábornoka. 1951–56 között a honvédelmi miniszter helyettese, 1956-ban rövid ideig honvédelmi mi-

niszter. 1949-ben munkahelyét otthagyva belépett a honvédségbe. A Magyar Néphadsereg hadtápszolgálatának 

helyettes vezetője, majd tényleges vezetője lett. 1952. november 2-án altábornaggyá léptették elő. 1951. január 

27-e és 1956. október 26-a között a honvédelmi miniszter helyettese volt. Október 26-án Bata István lemondatá-

sa után őt nevezték ki honvédelmi miniszternek. Igyekezett a felkelőket rávenni a fegyverletételre, nem sok 

eredménnyel. November 4-én, a szovjet invázió idején a Honvédelmi Minisztériumban tartózkodott és megtiltot-

ta a rendelkezésre álló csapatoknak az ellenállást. A Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány nyugdíjba 

küldte. A Münnich-kormány, röviddel hivatalba lépése után, 1958. február 21-én megfosztotta katonai rangjától 

is. 1990-ben rehabilitálták és visszaadták rendfokozatát. 
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 Később, a Központi Vezetőség határozata alapján a Magyar Néphadsereg vezérkari főnöke 1953. évi 04. sz. 

intézkedésével lehetővé tette az „építő alakulatoknál” dolgozó kulák származásúak számára a fegyveres katonai 

szolgálat teljesítését. 

https://mno.hu/migr_1834/clegenyek-888084
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 1951.07.28.  → Mintegy 4300 huszonéves „politikailag megbízhatatlan” (C-

kategóriás) katonaköteles fiatalt hívnak be munkaszolgálatra a „hadtáp” alakulatok-

hoz. (Az ekkor bevonulók csak 1953 őszén, a normál katonai szolgálatot meghaladó 

27 hónap után szerelnek le.) 

 1951.12.30. →  A korábban létrehozott munkaszolgálatos „hadtáp”- alakulato-

kat egy építődandárrá szervezik. Felállítanak három fegyelmező zászlóaljat is „külön-

leges munkás-zászlóaljak” néven) a katonai bíróságok által kisebb bűncselekménye-

kért elítélt katonák részére, azonban ezeket az egységeket is C-kategóriásokkal töltik 

fel. A dandár létszámát az 1952. februári behívásokkal 10400 főre emelik. 

 1953.03.02. → Több mint 1600 C-kategóriás fiatalt hívnak be munkaszolgálatra 

a néphadsereg építődandárjához. A munkaszolgálatos katonák száma 10 ezer fő körül 

állandósul. 

1953-as adatok, amelyek bányászokra is vonatkoznak. A hadsereg akkori újonchelyzetét az 

következő kimutatás tartalmazza. 

Kategória 
Létszám 

fő 

A hadsereg újoncszükséglete 58 843 

Átadásra került november 10-14. között  53 151 

Átadásra került november 28-án  1 827 

Az általános építőipari tröszttől december 1-jén  1 301 

Összesen: 56 279 

Hiány a szükséglettel szemben:  2 564 

Feltöltetlen továbbszolgáló hely  7 000 

Hiány összesen:  9 564 

Átadtunk az ÁVH-nak  2 800 

Leszereltünk 1 éves szolgálattal rendelkező bányászt  2 451 

Szolgálathalasztást kapott bányász  2 738 

H.T. határozat alapján még szolgálathalasztásban részesült  515 

Szociális felmentés  200 

Közérdekű szolgálathalasztás  217 

Összesen:  8 921 

 

„… A pártpolitikai apparátus a leszerelő harcosok és tiszthelyettesek között eredmé-

nyes munkát végzett a népgazdaság egyes fontosabb területére való irányításban is (pl. a bá-

nyászatba 4 997 személyt irányított)…”
811

 

 

                                                           
811

 Az akkori hadrend szerint: Katonai Műszaki Kisegítő Alakulatok (KMKA), 1955-től Maléter Pál ezredes a 

parancsnokuk.  Az 1956. június 1-jén felálló parancsnokság szervszerű létszáma 15 717 fő volt, 33 zászlóaljba, 

összesen 131 századba szervezve. Ebből 15 bányász-, illetve 9 építőzászlóalj felállítására sor is került. Feladatuk 

közé tartozott a katonai építkezések elvégzése, illetve a tervutasításos rendszer általános munkaerő-tartalékaként 

szerepeltek. Létrehozásuk kezdettől fogva aggályokat váltott ki. Működésük a hadkötelezettséget oly mértékben 

tágan értelmezte, hogy már akkor is kimerítette a kényszermunka fogalmát. Képzeljük el, hogy akkor mi lehetett 

az 50-es évek elején? 

A béketábor magyar hadserege. HL MN VIII. 2. fond HM Titkárság iratai 0088/HM Titkárság-1954. sz. (MN 

1967/T-345. ő. e.) 

http://mek.oszk.hu/04900/04971/html/ 

http://mek.oszk.hu/04900/04971/html/
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1953 tavaszára aztán már nyilvánvalóvá vált, hogy a túlfeszített ötéves terv előirányzatai nin-

csenek összhangban az ország teherbíró képességével. A felszínre került problémák, a társa-

dalom elégedetlensége Sztálin halála ellenére sem jelentette azt, hogy a szovjet vezetés le-

mondott volna birodalmi érdekeiről. Rákos Mátyás miniszterelnöki posztját Nagy Imre foglal-

ta el, aki azonban a szovjetek és magyar dogmatikus kiszolgálóik megrökönyödésére önálló 

program megvalósításába kezdett.  

Ezek közé tartozott a Magyar Néphadsereget szervezetének csökkentéséről hozott határozat. 

Mivel a létszámcsökkentés miatt a sorévfolyamtól nem tudtak mindenkit csapathoz behívni, 

ezért ismételten felmerült a katonai műszaki kisegítő alakulatok létrehozása.  

 

1953-ban ilyen, munkaszolgálatos katonák
812

 érkeztek a mi vidékünkre, a borsodi 

szénbányákhoz is. 1954-55-ben a bányászati létszámhiány a területünkön olyan méreteket 

öltött, hogy három zászlóalj sorkatonát vezényeltek Borsodba a munkaerő gondok enyhítésé-

re! A későbbiekben majd azonosítjuk is ezeket az alakulatokat. 

 

„… Az 1953-ik évi Kormányprogram a nehézipar növekvő energiaszükségletének a 

biztosítására a fűtőanyag-termelés fokozását írta elő. Az ehhez szükséges munkaerőt a hadse-

regben vélték megtalálni. Mint a Minisztertanács 1953. augusztus 14-i  határozata kimondta: 

„A leszerelésre kerülő és a szénbányászatba jelentkező katonákat legalább egy hónappal a 

leszerelés előtt át kell helyezni a szénbányászatba.”A jelentkezőket bányamunkás-

zászlóaljakba osztották be. Az 1953. december 2-án jóváhagyott állománytábla szerinti négy 

zászlóalj Miskolc, Pécs, Dorog és Tata városokba települt. Egy önálló bányamunkásszázad 

Ózd–Nógrád körzetben dolgozott. Összesen 1350, a hadseregben toborzott bányász kezdte 

meg a munkát, akiknek szolgálati idejét a Nehézipari Minisztérium kérésére közel két és fél 

hónappal, 1954. május 31-ig meghosszabbították. Leszerelésük után a Minisztérium újabb 

4500 bányászt kért. A Honvédelmi Minisztérium illetékesei úgy döntöttek, hogy 820 főt a meg-

szűnő csapatokból át kell vezényelni, a többit pedig a toborzók biztosítsák az állományból. Az 

átvezényeltek és önkéntesek ellátási költségeit a bérükből levonták. A HM csupán a zsoldot és 

a családi pótlékot fizette. Bár a 100 százalékon felüli teljesítményért prémiumot kaptak, és a 

vasárnapi túlmunkát a bánya azonnal kifizette, a  katonák  munkakedve  mindezek  ellenére  

sem  volt  kielégítő;  a  Minisztertanács 1954.  augusztus  2-án úgy intézkedett, hogy „A hon-

véddolgozók munkalendületének a fokozására a bányászati dolgozókra vonatkozó bérezési 

rendelkezéseket meg-szorítás nélkül kell alkalmazni.” A Politikai Bizottság 1954 júliusában a 

bányászkatonák létszámát 7300 főre emelte.  A döntés újabb átszervezést, közelebbről a Köz-

ponti Bányász Csoportparancsnokság felállítását jelentette. Most már 13 önálló bányamun-

kás-zászlóalj és egy önálló bányamunkásszázad tartozott a parancsnokság alárendeltségébe. 

A leszerelés előtti átcsoportosítás már nem volt elégséges, ezért a munkaerő egy részét behí-

vással biztosították. A harmadik forrást az 550 „C” kategóriásként behívott „politikailag 

megbízhatatlan” katona jelentette. Ideiglenesen, leszerelésükig ezek külön alegységbe szer-

vezve a parancsnokság alárendeltségébe tartoztak. A bányamunkás-alegységek vezetése és a 
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 A megbízhatatlannak tartott személyekből szervezett, de besorozott és munkára fogott alakulatok voltak ezek, 

akiknek nem mertek fegyvert adni a kezükbe.  
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Szabályzatszerkesztő Csoportfőnökség irányítása Maléter Pál számára nyomasztó terhet je-

lentett. A helyzeten alig változtatott, hogy a Csoportfőnökségből 1955. január 15-i hatállyal 

kivált a katonai cenzúra osztály, a vezérkar könyvtára, majd az év második felében a hadtör-

ténelmi osztály is…”
813

 

 

1954-ben aztán újra szervezték az egységeket. Ekkor, a szabályzatszerkesztő csoport-

főnöki beosztás mellett, kinevezték Maléter Pált a „Bányamunkára vezényelt csapatok” pa-

rancsnokának. A szervezőképes katona kapta a megbízatást. Maléter ezredes ekkor került a 

legközvetlenebb kapcsolatba Magyarország hétköznapjaival.  

 

„Budapest, 1954. július 26. 

A hadrenden kívüli alakulatokként felállított bányászcsapatok vezénylésének előkészítése. 

Tárgy: Bányamunkára vezénylendők előkészítése 

A Minisztertanács határozata folytán bányamunkára vezénylendők ügyében 54. 7. 23-án az 

érdekelt parancsnokoknak eligazítást tartottam. 

Az egyöntetű végrehajtás és az eligazítás kiegészítésére a következőket közlöm: 

1./ bányamunkára szervezetszerű alegységeket /századokat/ kell vezényelni. 

A szervezetszerű alegységek létszáma kétféle: 

a./ 100 fős századnál    5 ti.   1 tts.   100 fő 

b./ 150 fős századnál    6 ti.   1 tts.   150 fő 

A tisztek közül egy szd. pk., egy szd. pk. pol. h., a többi szakaszparancsnok. 

A tts.-szolgálatvezető tts. 

A 200 főt meghaladó bányászcsoportot kirendelő parancsnok a fenti létszámon kívül egy tiszt 

zászlóaljparancsnokot és egy zászlóaljparancsnok-politikai helyettest is tartozik kijelölni. 

Fentiek figyelembevételével a parancsnoka a következő bányász alegységeket köteles szervez-

ni és vezényelni: 

A 200 fős munkacsoportok egyik szd. pk-a rangidős, az egész személyi állomány elöljárója, 

akit zj. pk.-i fegyelmi fenyítő jogkör illet meg. Parancsnoki és szolgálatvezető tiszthelyettesi 

helyre a legfegyelmezettebb és legmegbízhatóbb tisztek közül vezényeljen. [...] 

2./ [...] 

Az elhelyezési körlet berendezését és tisztogatását a Bányaigazgatóság 54. 7. 28-ra befejezi. A 

vezényelt tisztek részére a Bányaigazgatóság az elhelyezési körleten kívül elhelyezést biztosít. 

3./ A bányamunkára vezényelt alakulatok egész személyi állománya részére élelmezést, és 

legénységi állománya részére cigaretta és szappan természetbeni juttatást a teljesített munka 

bérösszegéből történő levonás ellenében a Bányaigazgatóság biztosít. 
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Élelmezési kalória/ és normakiszabat – mint a bányászok részére. 

4./ A bányamunkára vezényelt alakulatok egész személyi állománya minden hó 1-én és 15-én 

változatlanul megkapja a Néphadseregtől járó szokásos havi fizetését /zsoldját/ a családi pót-

lékkal együtt. 

Ettől függetlenül a bányamunkára vezényelt harcosok és tts-ek munkateljesítményük arányá-

ban emelkedő illetménykiegészítést és 100%-os teljesítményen felül a teljesített % szerinti 

prémium és földalatti pótlék összegét is megkapják. Éspedig: 

– 0–80%  teljesítményig havonként és fejenként   80 Ft 

– 81–90%         ”           ”           ”      150 Ft 

– 91–100%       ”           ”           ”      250 Ft 

– 100%-ot meghaladó teljesítmény esetén a prémiumot és a földalatti pótlékot a bánya a 

100% után illetékes 250 Ft-on felül fizeti. 

A parancsnoki beosztásban lévők közül: 

a./ szakaszparancsnoknak    – körletvezetői, 

b./ századparancsnoknak    – üzemvezető-helyettesi, 

c./ zászlóaljparancsnoknak    – tröszt osztályvezetői 

d./ a szd., ill. zj. pk. pol. helyettesének a parancsnoknak járó összeg 5% - kal, a szolgá-

latvezető – tiszthelyettesnek a szakaszparancsnoknak járó összeg 10% - kal csökkentett 

prémium és földalatti pótlék összegek kifizetése illetékes. 

Vasárnap és munkaszüneti napokon végzett karbantartó és tisztogatási, stb. munkára való 

igénybevétel esetén a vezényeltek részére külön munkadíj illetékes, amelyet a bánya azonnal 

kifizet. 

Kimagaslóan jól dolgozó vezényeltek jutalmazását a bányaigazgatói alapból Honvédelmi 

Miniszter Elvtárs megengedte. 

5./ A bányamunkára vezényelt alakulatok részére a Néphadseregtől, illetve a bányától illeté-

kes pénzösszegek felvételére a zászlóalj: /század/ parancsnok, parancsnok politikai helyettes 

és a szolgálatvezető-tiszthelyettes közül két személy illetékes. 

Egy személy részére mindennemű pénzfizetés felvétele tilos. 

Az alakulatok személyi állománya részére esedékes pénzösszegek kifizetését a parancsnokok 

személyesen végezzék. A tiszti állomány részére esedékes pénzösszegeket a zászlóaljparancs-

nok /rangidős századparancsnok/, a századok személyi állománya részére illetékes pénzössze-

geket a századparancsnok, illetve szakaszparancsnokok személyesen fizessék ki. Minden más 

illetményfizetési mód szabálytalan és megengedhetetlen. 

6./ A bányamunkára vezényelt alakulatok egész személyi állománya a Néphadseregtől egy 

rend kimenő felsőruházatot, egy rend gyakorló felső ruházatot és két rend alsó fehérneműt, 

köpenyt, csizmát, két pár kapcát és derékszíjat kap. 
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A parancsnokok gondosan ügyeljenek arra, hogy a vezényeltek ruházattal és lábbelivel való 

ellátása a rendelkezésre álló legjobb anyagkészletből történjék. 

A munka időtartamára a bánya egy rend felső és alsó munkaruhát, bakancsot vagy gumicsiz-

mát, kapcát és fejvédő sisakot biztosít. Elhasználódás esetén ezek kicseréléséről a bánya gon-

doskodik. 

7./ A bányamunkára vezényeltek fegyverzetet és felszerelést – a parancsnoki beosztásban lé-

vők kivételével – nem vihetnek magukkal. 

A tiszti beosztásban lévő parancsnokok /politikai helyettesek/ és szolgálatvezető- tiszthelyette-

sek egyéni fegyverüket a szokásos karhatalmi lőszerkiszabattal vigyék magukkal. 

[...]
814

 

13./ A bányamunkára vezényelt alakulatok irányítására és ellenőrzésére 54. 7. 26-án a Hon-

védelmi Minisztériumban Központi Bányacsoport Parancsnokság alakult. Parancsnoka: Ma-

léter Pál
815

 ezredes. /HM telefon: 1481, városi telefon: 155-679/. 

Felügyeleti szerv – a HM Harckik. és Testnevelési Csoportfőnök /Köteles Jenő vőrgy./. 

Összeköttetés a Néphadsereg által biztosított elhelyezésekben katonai távbeszélő vonalon, a 

bánya által biztosított elhelyezésekben a Bányaigazgatóság és Nehézipari Minisztérium táv-

beszélő központján keresztül. 

14./ A bányamunkára vezényelt alakulatok munkahelyre való szállítását vasúti- vagy gépkocsi 

szállítással a Néphadsereg végzi. 

Az alakulatok elhelyezési körletből a munkahelyre való naponkénti szállításra honvédségi 

gépjárművet nem vehetnek igénybe. Ez a bánya feladata. 

15./ A bányamunkára vezényelt csoportok fogadását a helyőrségi parancsnokok, a HM Köz-

ponti Bányacsoport Parancsnokság, a bánya párt- és DISZ-szervezete közösen szervezzék. E 

célból az alakulatok parancsnok-politikai helyettesei a Bányaigazgatóságokkal és kieg.-

parancsnokságokkal a kapcsolatot mielőbb vegyék fel. 

16./ A bányamunkára vezényelt 28. av. á. dd.-t kivéve – amely Tamási helyőrségbe teljes sze-

mélyi állományával és anyagával bevonul – valamennyi alakulat tábori elhelyezésében ma-

rad. 

                                                           
814

 A dokumentumból e helyütt kihagyott rész az ügyeletes tiszti szolgálat rendjének szabályozásáról, az egés-

zségügyi ellátás és az eltávozás rendjéről, valamint a bányászalakulatok számára biztosított szórakozási lehető-

ségekről tájékoztat. 
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 Maléter Pál (Eperjes, 1917. szept. 4. – Bp., 1958. jún. 16.): katonatiszt, honvédelmi miniszter. Orvosi tanul-

mányokat folytatott Prágában, majd 1939-ben katonai szolgálatra vonult be. 1940-től 1942-ig a Ludovika Aka-

démia növendéke. 1944-ben, mint hadnagy a Vörös Hadsereg fogságába került. A partizániskolát elvégezve 

osztagparancsnok lett. 1945 után a hadseregben végzett szolgálatot, kitűnő előmenetellel a vezérkarban. 1956-

ban a forradalom oldalára állt. 1956 októberétől tagja a Magyar Köztársaság Forradalmi Honvédelmi bizottmá-

nyának. 1956. november 2-án Nagy Imre Vas Zoltán javaslatára, aki még, mint parancsnok emlékezett a fiatal 

katona tehetsége műveleteire, honvédelmi miniszterré nevezte ki. Maléter volt a kormány egyetlen pártonkívüli 

minisztere. November 3-án este Tökölön, a szovjet hadsereg főhadiszállásán Kovács István vezérkari főnök és 

Erdei Ferenc miniszterrel együtt ő vezette a tárgyalást a szovjet csapatok visszavonulásáról és a Varsói Szerző-

dés felbontásáról. Letartóztatták a szovjetek a tárgyaló delegációt (Szerov tábornok). A Nagy Imre-perben halál-

ra ítélték. Nagy Imrével, Gimes Miklóssal egy napon hajtották végre a halálos ítéletet.  



Rónaföldi Zoltán  A „borsodi kooperáció” és Kazincbarcika építése 402 

A vezényelt személyi állománytól levett fegyverzetet és felszerelést az alakulatok parancsnokai 

az alakulat téli elhelyezési körletében tárolják és biztonságos megőrzéséről /megóvásáról/ 

gondoskodjanak. 

A bányamunkára vezényeltek visszatérésével 1955 tavaszáig nem lehet számolni. 

17./ A bányamunkára vezényelt alakulatok felállítására kötelezett parancsnokok szervező 

munkájukat haladéktalanul kezdjék meg és biztosítsák, hogy 54. 8. 2-án valamennyi alegység 

az előírt létszám és felszerelés biztosítása mellett indulásra készen álljon. Az esetleg aratási 

(árvízvédelmi) munkán lévő alegységeit erre az időpontra vonultassa be. Erről a helyi tanács-

szerveket mielőbb értesítse. 

54. 8. 1-ig a szükséges szállítótér igénylést rövid úton, a VK. Közlekedési Osztályhoz terjessze 

fel. 

54. 8. 6-ig valamennyi vezényelt alakulat tartozik munkahelyére beérkezni. 

Külön is felhívom a csapat- és magasabbegység-parancsnokok figyelmét a parancsnoki állo-

mány gondos kiválasztására. Csak olyan tisztek vezényelhetők bányamunkára, akik teljes mér-

tékben megértik és támogatják népgazdaságunk megsegítésére irányuló ilyen törekvésünket. 

Tsz. tiszthelyetteseket csak szolgálatvezető tiszthelyettesi helyre lehet beosztani. A századok 

személyi állománya tehát csak sor- és másodéves harcosokból /tiszthelyettesekből/ állhat. 

A magasabbparancsnokok és politikai helyettesek elindulás előtt ünnepélyes keretek között 

búcsúztassák a bányamunkára vezényelt alakulatokat, lelkesítsék őket az árvízvédelmi mun-

kán kitűnt harcosok, tiszthelyettesek és tisztek példájával és biztosítsák, hogy az egész szemé-

lyi állomány Kormányunk és a Párt részéről megtisztelő bizalomnak tekintse azt a feladatot, 

amely hazánk ipari és mezőgazdasági fejlesztését, a szocializmus építését van hivatva előmoz-

dítani és biztosítani. 

A Honvédelmi Miniszter helyett: 

Hegyi László
816

 vőrgy., MNVKF ált. h.”
817

 

 

 

„Budapest, 1954. október 26. 

Megállapodás a Honvédelmi Minisztérium és a Szénbányászati Minisztérium között a bánya-

munkára adott katonai segítség tárgyában. 

A Magyar Dolgozók Pártja Politikai Bizottsága határozatai alapján a Honvédelmi Miniszter 

a szénbányászati termelés fokozása érdekében a Néphadsereg állományából 7300 harcost 

küld bányamunkára. 
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 Hegyi László vezérőrnagy a Magyar Néphadsereg vezérkari főnökének általános helyettese a jelzett időszak-
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között kiképzési csoportfőnök (harckiképzési osztályvezető). 
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Az ezzel kapcsolatos szervezési, ellátási, elhelyezési és elszámolási kérdésekben a Magyar 

Néphadsereg és a Szénbányászati Minisztérium között az alábbi megállapodások lépnek ha-

tályba: 

A Néphadsereg 

Létszám: a 7300 fő bányamunkára vezényelt harcost a Budapesti Központi Bányászcsoport 

Parancsnokság, mint haderőn kívüli katonai parancsnokság alárendeltségébe utalja és a 

Néphadsereg létszámából kiveszi. E harcosokat 13 zászlóaljba és 1 önálló századba szervezve 

bocsátja rendelkezésre, ahol is a zászlóaljak 100, illetve 150 fős századokból állnak. A zász-

lóalj- és századparancsnokokat, valamint ezek politikai helyetteseit a Néphadsereg tiszti ál-

lományából helyezi át a Központi Bányászcsoport Parancsnokság alárendeltségébe. 

A Központi Bányászcsoport Parancsnokság szervezete külön utasítások szerint, a vezetési 

követelményeknek megfelelően, a Néphadsereg hivatásos tiszti és tiszthelyettesi állományából 

lesz biztosítva. 

A zászlóaljparancsnokságok 1 tiszt – zászlóaljparancsnok, 1 tiszt – zászlóaljparancsnok poli-

tikai helyettese, 1 tiszthelyettes – tsz.- irodavezető; a századparancsnokságok 1 tiszt – század-

parancsnok, 1 tiszt – századparancsnok politikai helyettese, 1 tiszthelyettes – tsz. század-

szolgálatvezető személyi állományból állnak. 

A szakaszparancsnokokat – 30 főre 1 tisztet – a harcosok bányaüzemenkénti létszáma szerint 

a területileg illetékes bányaüzemek biztosítják a bányaüzemeknél dolgozó tartalékos tiszti 

állományból. 

A századokhoz 100, illetve 150 fő harcost a Néphadsereg biztosítja. [...]
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3./ Parancsnokság: a bányászzászlóaljak központi parancsnoksága a Magyar Néphadsereg 

Vezérkari Főnökének alárendelt Központi Bányászcsoport Parancsnokság, melynek parancs-

noka Maléter Pál ezredes. Telefon: K 1475, nyílt 355-385. 

4./ Csapatok fegyelme, kiképzése és munkája: a bányászcsapatok fegyelméért, rendjéért, szer-

vezett munkába állásukért és fegyelmezett jó munkavégzésükért katonai parancsnokok felelő-

sek. 

A zászlóaljparancsnokok a legszorosabb személyi összeköttetésben kell, hogy legyenek a terü-

letileg illetékes trösztigazgatókkal, a századparancsnokok az egyes bányaüzemek igazgatói-

val, a szakaszparancsnokok pedig azon körletvezetőkkel, akiknek körletében szakaszuk dolgo-

zik. 

A munkabeosztást a trösztigazgatók igénylése alapján a zj. parancsnokok a szd. parancsno-

kokkal és a bányaüzemi igazgatókkal közösen rögzítik, és az ezen való mindennemű változta-

tás csak a szd. parancsnokok tudtával, a zj. parancsnokok engedélyével lehetséges. 
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 A dokumentumból kihagyott részben a részletes állományra vonatkozó anyagok olvashatók. Bányászalakulat-

parancsnokságok a következő helyeken alakultak: Pécs, Dorog, Tata, Miskolc, Mór, Salgótarján, Ózd, Várpalota, 

Komló és Petőfibánya. Személyi állományuk összesen 417 tisztből, 92 továbbszolgáló tiszthelyettesből és 7850 

honvédból állt, az irat közlésétől eltérően, valójában nem tizenhárom, hanem tizennégy zászlóaljba és egy önálló 

századba szervezve. 
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A zj. parancsnokok a trösztigazgatókkal egyetemben – kötelesek biztosítani, hogy a katonák 

zöme szénfalon dolgozzon, katonai vájárok mellett, katonai brigádokban. Ehhez a Szénbányá-

szati Minisztérium által szervezve mielőbb biztosítani kell az erre rátermett harcosok vájárki-

képzését. Az alakulatoknál szolgálatot teljesítő harcosok közül – kiválogatva a vájárokat és 

segédvájárokat – 1954. december 1-ig biztosítani kell az első katonai brigádok felállítását és 

munkába állását. 

A bányamunkán kívül az alakulatoknál a katonai rend, fegyelem és politikai öntudat fenntar-

tása érdekében naponta 15 perces reggeli tornát, politikai foglalkozást és sorakozókor alaki 

foglalkozást kell biztosítani. 

Fentieken kívül a bevonuló újoncok részére az első hat hétben naponta 30 perces alaki foglal-

kozás kötelező a szakaszparancsnokok személyes vezetése mellett. 

A politikai oktatáshoz szükséges anyagot a csapatok részére a Politikai Főcsoportfőnökség, a 

katonai kiképzéshez szükséges szabályzatokat és segédleteket a Vezérkar biztosítja. 

5./ Szolgálat: a csapatoknál fenn kell tartani a 24 órás ügyeleti szolgálatot a Szolgálati Sza-

bályzat idevonatkozó pontjai értelmében. 

6./ Szabadság: a tiszt, tiszthelyettes és harcosok évi szabadságának kérdésében a Honvédség-

nél érvényes utasítások a mértékadók. 

7./ Elhelyezés: a bányászcsapatok elhelyezését, a tisztek és nős tiszthelyettesek lakáskérdéseit 

a Szénbányászati Minisztérium biztosítja. A Néphadsereg átmenetileg Várpalota, Pécs, Tata-

bánya és részben Miskolc helyőrségekben biztosítja a bányászcsapatok elhelyezését úgy, hogy 

az ezzel kapcsolatos valamennyi kiadás a Szénbányászati Minisztériumot terheli. 

A bányászcsapatoknak már átadott honvédségi elhelyezési anyag és ágynemű a bányászcsa-

patok kezelésében marad. Ezeket a Szénbányászati Minisztérium értékcsoportjuknak megfele-

lően téríti meg. 

8./ Ruházat: a Néphadsereg a teljes személyi állomány részére rendelkezésre bocsátja a Köz-

ponti Bányászcsoport Parancsnokságon keresztül a Honvédség többi csapataira vonatkozó 

mértékben rendszeresített valamennyi ruházati cikket, a szükséges cserekészletet és folyama-

tosan a javítóanyagot. Ezekért a Szénbányászati Minisztérium – értékcsoportjuknak megfelelő 

térítést fizet. 

A tiszti ruházatot ugyancsak a Néphadsereg biztosítja a bányászcsapatok valamennyi tisztje – 

tényleges és tartalékos részére egyaránt – a Néphadsereg tényleges állományú tisztjei részére 

illetékes mértékben. A kiszolgáltatott ruházatot a Néphadseregnek a Szénbányászati Miniszté-

rium megtéríti. 

9./ Illetmények: a bányászcsapatok részére a Néphadsereg 1954. költségvetési év végéig, vál-

tozatlan összegben, minden hó 1-én és 15-én kifizeti a szervezésileg biztosított helyek után 

illetékes illetmények teljes összegét a családi pótlékkal és különélési pótlékkal együtt. Vonat-

kozik ez mind a legénységi zsoldra, mind pedig a tisztek és tiszthelyettesek havi illetményére. 

1955. január 1-től fenti költségek teljes egészében a Szénbányászati Minisztériumot terhelik. 
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A Központi Bányászcsoport Parancsnokság részére mind az 1954-es, mind az 1955-ös és to-

vábbi költségvetési években valamennyi beosztottnak a Néphadsereg fizeti a teljes illetményt, 

valamint a Központi Bányászcsoport Parancsnokság hadosztályparancsnokságnak megfelelő 

valamennyi kiadását /személyi, dologi, pénzbeli és természetbeni normák/. 

A katonai szolgálattal kapcsolatos utazásokhoz a szükséges katonai igazolványokat, szálloda-

utalványokat a Pénzügyi Csf-ség biztosítja, s ezt a Szénbányászati Minisztérium a felhaszná-

lás mértékében negyedévenként téríti meg. 

10./ Fegyverzet: a parancsnoki beosztásban levő tisztek részére a Néphadsereg egyéni lőfegy-

vert /pisztolyt/ biztosít a Központi Bányászcsoport Parancsnokság útján, pisztolyonként 14 db. 

tölténnyel. A pisztolyok tárolására és kezelésére a Néphadseregben érvényes rendelkezések a 

mérvadók. 

Fentieken kívül a Néphadsereg szakaszonként egy-egy szuronyt és lőkiképzési célra egy-egy 

kispuskát biztosít és évi 500 db. tölténnyel. 

Fent felsorolt fegyverzet mindvégig a Néphadsereg kezelésében és tulajdonában marad, meg-

óvásukért, szakszerű kezelésükért és felhasználásukért a Központi Bányászcsoport Parancs-

noka felelős. 

A Szénbányászati Miniszter 

1./ Elhelyezés: biztosítja a bányászcsapatok elhelyezését valamennyi munkahelyen, s ehhez 

igénybe veszi a Honvédség által időlegesen rendelkezésre bocsátott honvédségi elhelyezési 

körleteket. Ezen elhelyezésekért a Honvédség részére azonban térítésköteles, és az elhelyezé-

seket mind használatuk alatt, mind átadásuk előtt karbahelyezni tartozik. A bányászcsapatok 

tisztjei és nős tiszthelyettesei részére elhelyezést biztosít a munkahelyen a legénységi elhelye-

zésektől függetlenül. A Néphadsereg részéről átadott vagy átadásra kerülő berendezési tár-

gyakért a Néphadsereg felé a fentiek figyelembevételével térítésköteles. 

2./ Élelmezés: a bányavállalatok útján biztosítja a bányamunkára vezényelt katonai egységek 

teljes személyi állománya részére /tiszt, tiszthelyettes és harcos/ a bányászoknak járó kalória-

értékben a napi háromszori főtt étellel való rendszeres és teljes ellátását és az élelmezés ál-

landó minőségi, mennyiségi és higiéniai ellenőrzését. Fentieken kívül biztosítja a harcosok 

részére a Néphadseregen belül rendszeresített cigaretta- és szappanjárandóság természetben 

való kiszolgáltatását. Az élelmezésért, cigarettáért és szappanért járó térítési összeget a har-

cosok keresetéből vonja le. 

3./ Egészségügyi ellátás: a bányászcsapatok egészségügyi ellátását az SZTK-n keresztül az 

elhelyezési körleteken belül naponta kétszeri orvosi rendeléssel biztosítja. A munkahelyen 

baleset következtében rokkanttá váló harcosok leszerelés után a megállapított rokkantsági 

díjösszegeket az SZTK-tól kapják. A bányaigazgatóságok útján biztosítja a konyhák és élelme-

zési raktárak naponkénti orvosi ellenőrzését, valamint a főző- és felszolgáló személyzet orvosi 

ellenőrzését. 

4./ Ruházat: a bányamunkára vezényelt alakulatok egész személyi állománya részére /tiszt, 

tiszthelyettes, harcos/ egy rend alsó- és felső munkaruhát, munkabakancsot, nyirkos vagy vi-

zes helyeken gumicsizmát, kapcát és fejvédő sisakot biztosít. Gondoskodik az elhasznált mun-
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karuhák kicseréléséről. Biztosítja a harcosok és tisztek részére az ágyneműt, valamint az ágy-

nemű és fehérnemű rendszeres mosatását. A mosatási díjak a harcosok, illetve tisztek illetmé-

nyeiből kerülnek levonásba. 

5./ Illetmények: 

1954. december 31-e után a Központi Bányászcsoport Parancsnokság beosztottain kívül va-

lamennyi tiszt, tiszthelyettes és harcos részére az addig fizetett honvédségi teljes illetményt a 

továbbiakban a Szénbányászati Minisztérium havonta kétszer – a Néphadseregen belül szoká-

sos módon folyósítja. Fentieken kívül a harcosok részére folyósítandó keresetük teljes össze-

ge, melyből levonásra kerül nevezettek élelmezési és mosatási költsége, valamint a törvény-

szabta egyéb levonások és letiltások. Az így fennmaradó összegből minden hónap 15-én kéz-

hez kell fizetni: 

0-80%-os  teljesítmény után havonként és fejenként   80 Ft 

81-90%-os         ”           ”           ”           ”     150 Ft 

91-100%-os       ”           ”           ”           ”     250 Ft 

A levonások és kézhez fizetett összeg után fennmaradó összeget zárolt takarékkönyvbe kell a 

harcosok nevére az OTP-hez befizetni a részlet-megállapodás pontjai szerint. 

Vasárnapi és munkaszüneti napokon a termelő munkáért járó munkadíjak a fenti összegen 

felül azonnal, a karbantartó és egyéb munkáért járó munkadíjak ugyancsak a fenti összegeken 

kívül minden hónap 15-én a harcosok kezeihez fizetendők. 

A parancsnoki beosztásban levő fent rögzített illetményfizetésen kívül: 

a./ a szakaszpk-oknak   – körletvezetői; 

b./ századpk-oknak    – üzemvezető-helyettesi; 

c./ zászlóaljpk-oknak    – tröszt osztályvezetői; 

d./ a politikai helyetteseknek   – a parancsnokoknak járó 5%-kal, 

e./ tsz. tiszthelyetteseknek   – a szakaszpk-oknak járó összeg 10%-kal csök-

kentett 

prémium és földalatti pótlék összegeket kell kifizetni. 

A földalatti pótlék kifizetése csak 16 igazolt műszak teljesítése esetén illetékes. 

f./ A Központi Bányászcsoport Parancsnok és helyettese az „A” kategóriájú trösztigazgatók-

ra, politikai helyettese 5 %-kal csökkentett, hadtápfőnök a tröszt főkönyvelőjére, ellenőrzési 

osztályvezető az „A” kategóriájú tröszt főmérnökére fennálló rendszer szerint, a többi beosz-

tottak a zászlóaljparancsnok részére megállapított módon kerülnek premizálásra. 

A Központi Bányászcsoport Parancsnokság valamennyi beosztottjának havi illetményét 1955. 

január 1-je után is a Néphadsereg fizeti, s valamennyi egyéb ellátmányukról és illetményükről 

a Néphadsereg gondoskodik. 

Bármilyen beosztásban levő tisztek kizárólag ellenőrző munkát végezhetnek, a termelő mun-

kában nem vehetnek részt, így részükre ilyen címen illetmény nem fizethető. 
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6./ Szállítás: a harcosok elhelyezési körletből munkahelyre való szállítását a Szénbányászati 

Minisztérium az illetékes bányaüzemek által díjmentesen biztosítja, vagy csukott közúti gép-

járműveken vagy vasúti szállítással. A Honvédség részéről ideiglenesen rendelkezésre bocsá-

tott szállító tehergépkocsikért a Szénbányászati Minisztérium a Honvédelmi Minisztérium felé 

az átadáskori értékcsoportnak megfelelően térítésköteles, valamint azok teljes értékű üzemel-

tetéséért a továbbiakban felelős. A Néphadsereg részéről a zászlóaljparancsnokok részére 

ellenőrzésük elősegítéséhez biztosított egy-egy db. közúti személygépkocsiért a Szénbányászati 

Minisztérium a Néphadsereg felé térítésköteles. E gépjárművek üzemeltetését a területileg 

illetékes szénbányászati tröszt köteles teljes egészében biztosítani. E gépkocsik feletti rendel-

kezési jog a zászlóaljparancsnokokat illeti meg. A Központi Bányászcsoport Parancsnokság 

részére a Honvédség által rendelkezésre bocsátott három db. ötüléses közúti személygépko-

csiért a Szénbányászati Minisztérium ugyancsak térítésköteles és ezen gépjárművek folyama-

tos üzemeltetését a bányászcsapatok központi irányításának biztosításért biztosítani tartozik. 

[...][
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8./ Kultúrintézmények látogatása: a szénbányászati trösztök illetve bányaigazgatóságok zász-

lóaljanként biztosítják a harcosok létszámának megfelelően a kulturális hitelkeretet a Nép-

hadseregben biztosított összegben. Ezen kívül biztosítják a hetente egyszeri ingyenes kollektív 

mozilátogatást, és lehetővé teszik a harcosok és tisztek részére a bányaüzemek kulturális és 

sportlétesítményeinek tervszerű látogatását. 

9./ Ellenőrzések: a bányászcsapatok munkavégzésének ellenőrzésére az illetékes bányaigaz-

gatók követeljék meg a saját és katonai munkanyilvántartásának párhuzamos vezetését [sic!]. 

Amennyiben e téren hiányosság mutatkozik, a hiányosságok kivizsgálását a trösztök és a bá-

nyászcsapatok zászlóaljparancsnokai közösen végezzék. A bányaüzemek igazgatói ellenőrzik, 

illetve szakembereikkel ellenőriztetik a harcosok részére számfejtett keresetet és a tisztek ré-

szére számfejtett prémiumokat, és gondoskodnak arról, hogy e téren mindennemű visszaélést 

eleve kiküszöböljenek. Biztosítják, hogy a Néphadsereg részére kifizetésre kerülő összegeket, 

bármilyen jellegűek is azok, kizárólag a zászlóaljparancsnokok /századparancsnokok/, politi-

kai helyettesek és irodavezető-tiszthelyettesek közül mindig két személy vehesse csak fel a bá-

nya pénzügyi szerveitől. Amennyiben bárminemű kifizetés nem így történik, azért a bánya-

üzemi igazgatók erkölcsileg és anyagilag egyaránt felelősek. 

10./ Sztahanovista cím elnyerése: a bányáknál a bányászcsapatok beosztottaira értelemszerű-

en vonatkoztatni kell az MT és SZOT határozatát, amely a sztahanovista cím elnyerésének 

feltételeit szabályozza. 

11./ Megállapodás ellenőrzése: a fenti megállapodásban lerögzítettek betartását a Szénbá-

nyászati Minisztérium részéről Bese Vilmos elvtárs, a Honvédség részéről a Központi Bá-

nyászcsoport Parancsnoka Maléter Pál ezredes elvtárs biztosítja és ellenőrzi. 

Budapest, 1954. október 26-án. 

Bata István vezérezredes  

a Magyar Népköztársaság Honvédelmi Minisztere 
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 Az ügymenet, az irodai munka részletezése. 
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Czottner Sándor 

 a Magyar Népköztársaság Szénbányászati Minisztere”
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Bányamunkára vezényelt zászlóaljak 1954-ig a következő táblázatban találhatók.
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Hadrendi 

szám 
Megnevezés Hely Időpont 

Fedőszám 

MN 

? Bányamunkára vezényelt katonai egységparancsnokság Budapest 1954.10.15-ig 9975 

? Bányamunkára vezényelt önálló század Várpalota 1954.10.15-ig 9981 

? Bányamunkára vezényelt önálló század Ózd 1954.10.15-ig 9982 

? Bányamunkára vezényelt önálló század Mór 1954.10.15-ig 9983 

? Bányamunkára vezényelt önálló század Balinka 1954.10.15-ig 9984 

? Bányamunkára vezényelt önálló század Zirc 1954.10.15-ig 9985 

? Bányamunkára vezényelt önálló század Petőfibánya 1954.10.15-ig 9986 

? Bányamunkára vezényelt zászlóalj Pécs 1954.10.15-ig 9976 

? Bányamunkára vezényelt zászlóalj Tata 1954.10.15-ig 9977 

? Bányamunkára vezényelt zászlóalj Dorog 1954.10.15-ig 9978 

? Bányamunkára vezényelt zászlóalj Miskolc 1954.10.15-ig 9979 

? Bányamunkára vezényelt zászlóalj Nógrád 1954.10.15-ig 9980 

? Bányamunkás csoport parancsnokság Budapest 1954 7328 

? Önálló bányamunkás század  Ózd 1954 nyara  3229 

1. Bányamunkára vezényelt ezredparancsnokság  ? 1954.  4004 

1. Bányamunkás zászlóalj  Miskolc 1954 nyara  3210 

2. Bányamunkára vezényelt ezredparancsnokság  ? 1954.  4011 

2. Bányamunkás zászlóalj  Pécs 1954 nyara-  7218 

3. Bányamunkára vezényelt zászlóalj  ? 1954.  4033 

3. Bányamunkás zászlóalj  Dorog, Esztergom 1954  3335 

9. Bányamunkára vezényelt zászlóalj  ? 1954. 4022 

13. Bányamunkára vezényelt zászlóalj  ? 1954.  4044 

15. Bányamunkára vezényelt zászlóalj  Komló 1954 nyara  4066 

17. Önálló bányamunkára vezényelt zászlóalj  ? 1954. 4077 

 

A KMKA bányász századok és zászlóaljak 1954. november végétől való elhelyezési körletei-

re a következő táblázatban foglaltam össze az adatokat. Egyes zászlóaljak megosztottak vol-

tak. 

Hadrendi 

szám 
Megnevezése Hely Időszak Fedőszám 

1. Önálló bányász század Petőfibánya 1954.11.25.-1957.03.30. MN 1213822 

1. Önálló bányász zászlóalj Pécs 1954.11.25.-1957.03.30. MN 1201 

2. Önálló bányász zászlóalj Pécs 1954.11.25.-1957.03.30. MN 1202 

3. Önálló bányász zászlóalj Salgótarján 1954.11.25.-1957.03.30. MN 1203 

4. Önálló bányász zászlóalj Tata 1954.11.25.-1957.03.30. MN 1204 

5. Önálló bányász zászlóalj 
Tata 

1954.11.25.-1957.03.30. MN 1205823 
Zirc 

6. Önálló bányász zászlóalj 
Esztergom 

1954.11.25.-1957.03.30. MN 1206824 
Dorog 

7. Önálló bányász zászlóalj Annavölgy 1954.11.25.-1957.03.30. MN 1207 

8. Önálló bányász zászlóalj Miskolc 1954.11.25.-1957.03.30. MN 1208 

9. Önálló bányász zászlóalj Miskolc 1954.11.25.-1957.03.30. MN 1209 

10. Önálló bányász zászlóalj Ózd 1954.11.25.-1957.03.30. MN 1210 

11. Önálló bányász zászlóalj Várpalota-Zirc 1954.11.25.-1957.03.30. MN 1211825 
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12. Önálló bányász zászlóalj 
Kisgyón 

1954.11.25.-1957.03.30. MN 1212826 
Bodajk 

13. Önálló bányász zászlóalj Komló 1955-56. MN 4066827 

14. Önálló bányász zászlóalj Komló 1955-56. MN 4055828 

 
Központi Bányász Csoport 

Parancsnokság 
Budapest 1954.11.25.-1957.03.30. MN 1200829 

 

A bányász alakulatok személyi állománya összesen 417 tisztből, 92 továbbszolgáló tiszthe-

lyettesből és 7850 honvédból állt, egyes iratok közlésétől eltérően valójában nem tizenhárom, 

hanem tizennégy zászlóaljba és egy önálló századba voltak szervezve. A korábbi szervezési 

sémák sajnos eléggé zavarosak. 

A Honvédelmi Minisztérium 1955 őszén azzal a javaslattal fordult a Politikai Bizott-

sághoz, hogy „helyettesítő katonai szolgálatra” a szénbányászatban dolgozókon kívül továb-

bi 8000 főt biztosítsanak az építőipar és a mezőgazdaság számára. A Minisztertanács tehát 

elrendelte a Katonai Műszaki Kisegítő Alakulatok létre-hozását. A „Szervi határozmány” 

szerint ez: „olyan haderőn kívüli katonai szolgálat, mely hivatva van a népgazdaság egyes 

területein mutatkozó ideiglenes munkaerőhiányt szervezett katonai erővel részben pótolni. Az 

alegységek számát a mindenkor rendelkezésre álló harcos munkaerő és a termelési feladatok 

szabják meg.” Az alakulatok megszervezésére Maléter Pál ezredes kapott megbízást 1956 

májusában. A 15 bányászzászlóaljban 8502 fő és a rendelet alapján felállított 9 építő-

zászlóaljban 4193 katona teljesített szolgálatot. Az ennél az alakulatnál teljesített katonai 

szolgálat már semmiben sem hasonlított az 1951-ben – a „politikailag megbízhatatlanok” 

részére – bevezetett munkaszolgálathoz. A kormány ekkor már nem válogatott. Egyszerűen 

csak olcsó és szabadon mozgatható munkaerőre volt szüksége. Maléter ezredest tehát 1956. 

augusztus hónaptól a csoportfőnöki beosztásából felmentették és kinevezték a Katonai Mű-

szaki Kisegítő Alakulatok – 15 bányamunkás-, 10 építőzászlóalj – parancsnokává. Az utóbbi-

akból hármat, a 21., a 22. és a 23. önálló építőzászlóaljat Budapesten, a Kilián laktanyában
830

 

helyezték el. A közlekedés területén további két építőzászlóalj dolgozott. 

Az 1956. június 1-jén felálló parancsnokság szervszerű létszáma 15 717 fő volt, 33 

zászlóaljba, összesen 131 századba szervezve. Ebből 15 bányász-, illetve 9 építőzászlóalj fel-

állítására sor is került. Feladatuk közé tartozott a katonai építkezések elvégzése, illetve a terv-

utasításos rendszer általános munkaerő-tartalékaként szerepeltek.  

Létrehozásuk kezdettől fogva – még az akkori politikai viszonyok mellett is – aggályokat vál-

tott ki. Működésük a hadkötelezettséget oly mértékben tágan értelmezte, hogy ez bőven kime-

rítette a „kényszermunka” fogalmát! 
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„… Ebben az időszakban nem rabként, de munkaszolgálatosként dolgoztatták az úgy-

nevezett „C”, 1954-től a „B” besorolású katonákat, akik politikai megbízhatatlanságuk miatt 

fegyveres kiképzést nem kaphattak.  

A HM Vk. 1951-es rendelete (05360/HVK) létrehozza az ún. építődandárt 9819 fővel, majd 

1953-ban a 4 zászlóaljból álló bányászcsoportot. 1954 júliusa után (ekkor a már a szénbá-

nyáknál működő rabtáborban nincsenek internáltak) ez az alakulat 10 zászlóaljra bővül, s 

ekkor már az ún. „B” katonák is választhatták ezt a szolgálati formát. Az 1955. december 18-i 

HM javaslatra 1956. június 1-től már 15 bányászzászlóalj, és 9 építőzászlóalj működik a hon-

védség keretén belül, 12695 fővel. A honvédségen belül a munkaszolgálat csak 1956. decem-

ber 18-a után szűnik meg. A katonai munkaszolgálatos létszám ilyen mértékű növelését az 

indokolta, hogy Nagy Imre első miniszterelnöksége idején, 1953 nyarán eltörli az internálás 

intézményét. Megszünteti a városépítő táborokat, s szabadulnak az ítélet nélkül fogvatartott és 

dolgoztatott rabok. Az iratokból azonban az is kiderül, hogy nem mindenki, nem egyszerűen, s 

nem egyszerre…”
831

 

 

A munkaszolgálatos katonák elhelyezése, a helyszíntől és a rendelkezésre álló feltételektől 

függően, igen változatosak voltak. Nemritkán tábori körülmények között, munkásszállásokon, 

de volt olyan is – ha ez a közelben rendelkezésre állt – akkor laktanyákban.  

 

„Miskolcon nagy laktanya-építkezések folytak, ezeken kellett dolgoznunk.
832

 A munka- 

és a laktanyai körülmények büntetőalakulat-jelleget sugároztak. Munkaszolgálatra többsé-

gükben úgynevezett kulákgyerekeket vagy a német, illetve a délszláv etnikumhoz tartozókat 

hívták be. Tíz százaléknyi csoport a nem kommunista vezető réteghez tartozott, néhányan bűn-

cselekmény miatt kerültek munkaszolgálatos alakulathoz. Éreztették, hogy ez büntetés. Miután 

pedig valamilyen értelemben mindannyian politikailag üldözöttek voltunk, eleve kialakult köz-

tünk bizonyos együttérzés, együttműködés és szolidaritás. Építőipari munkát végeztünk, éjsza-

kánként sódert, téglát, homokot hordtunk az építkezésekre… 

A gépkocsivezető és én hegesztőként bekerültünk az alakulatba és fölhoztak bennünket 

Budapestre. A hegesztésről annyit tudtam, hogy amikor nagyon szikrázik a fém, akkor hegesz-

tenek, és lehet gázzal is hegeszteni, meg villannyal is, de az utóbbi a bonyolultabb. A vonaton 

próbáltunk érdeklődni, hogy is kell azt csinálni. Attól fogva 1954 őszéig Budapesten töltöttem 

a munkaszolgálatot. Különös helyzet adódott, hiszen kitelepítettként tilos volt Besenyszög ha-

tárát elhagynom, végképp tilos volt Budapestre jönnöm, mégis itt katonáskodtam… 

1954 elején egy olyan határozat született, hogy a munkaszolgálatos katonákat el kell 

vinni szénbányákba dolgozni. Kinn voltunk a Bécsi úton, megjelent egy őrvezető és azt mond-

ta, vonuljunk be délelőtt a laktanyába, mert le fognak bennünket szerelni. A leszerelés annyira 

lelkesítő gondolat volt, hogy nem tudtunk ellenállni, és bevonultunk a „laktanyába”, egy ma-
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gánházba a Lehel úton. Amikor bementünk a kapun, a portás azt mondta, hogy kimenni pedig 

nem lehet. „Miért?” „Mert mentek a bányába.” Oda viszont nem nagyon akartunk menni, 

ezért elbújtunk, és többet a „laktanya” környékére sem mentünk. Senki nem keresett, mert 

hihetetlen zűrzavar uralkodott az alakulatnál. Olyan állapotok voltak, hogy gyakran idéztük a 

Láthatatlan légiót…”
833

 

 

Arra vonatkozóan, hogy is lehetett az ilyen alakulatokba „bekerülni”, álljon itt egy visszaem-

lékezés. Ebből aztán nagyon sok minden kiderül a munkáról, a körülményekről, a bányászat-

ban uralkodó akkori állapotokról is és még sok minden másról… 

 

„… 1954 novemberében
834

 megkaptam a katonai behívót.  A megelőző sorozáson szé-

pen megkérdeztek, van-e pap, katonatiszt, csendőr, kulák, vagy nyugatos rokonom.  Mondtam, 

hogy ilyenek nincsenek, kuláknak azonban minket neveznek, jóllehet már egy hant földünk 

sincs. A behívásnál gyanús volt, hogy az ismerősök közül csak egyedül nekem kellett Pécsett 

jelentkezni. Előző este felültem az egyetlen oda közlekedő vonatra, hogy a reggeli je-

lent-kezésnek eleget tehessek.  Túlesve a Kanizsától rendszeres, sorozatos  igazoltatásokon,  

úgy  éjfél  felé beültem  a pécsi váróterembe. Azonnal belebotlottam egyik pannonhalmi isko-

latársamba, Pethő Karcsiba, aki Győr környékén lakott.  Ettől kezdve „káderezni” kezdtük az 

ott várakozó bevonulókat.  Fél órán belül teljesen világos volt előttünk, hogy munkaszolgála-

tos alakulathoz kerültünk.  Reggel bevonultunk a Kieg.-re, ahol nagy sumákolás fogadott a 

tisztek részéről; délután sikerült minket teherautóra rakva elindítani, akkor utánunk kiabál-

ták: „Jó szerencsét elvtársak!"  Még mindig nem tudtuk, hova visznek. Mire beértünk Komló-

ra, megeredt  a hó, lágy, puha lepellel borítva be a szocializmus ezen vívmányát. 

Kökönyös városrészben, a bányatelep feletti felvonulási fabarakkok-ban helyeztek el minket, 

felettünk a Béta aknától szállító kötélpályával, amely rögtön az első napokban leszakadt.  

Nem volt zárt tábor, egy-egy épületben századnyi ember fért el. Az első tíz nap beöltözéssel, 

kopaszra nyírással, orvosi vizsgálattal telt el.  Mindenki igyekezett valami ürüggyel előállni, 

amivel a mélyszinti munkára alkalmatlan lehet.  Az orvosi zsűri kemény és öntudatos volt, így 

a bánya megúszására minimális volt az esély.  Az 500 emberből a végén 100-at osztottak be 

„napszintes" munkára.  Ezek részben a bányánál, részben építkezéseken dolgoztak.  Aláfes-

tésként néhány, fegyveres alakulattól odavezényelt öregkatonát kaptunk – legfeljebb őrvezetői 

rangban – parancsnoknak, azért, hogy az ő szavukkal élve, embert faragjanak belőlünk. Ek-

kor találkoztam életemben először azzal a körülménnyel, amikor a butaság elszabadul. Fába 

szorult féregként üvöltöttek, közben atyáskodó lekezeléssel próbáltak minket dresszírozni, 

megosztani, mindenekelőtt azonban saját felsőbbrendűségüket elfogadtatni.  Később hallot-

tam csak arról, hogy ez a kasztrendszerű rétegződés a szovjet hadseregből származott, ahol 

több fölé és alárendelt réteg szolgálta az „oszd meg és uralkodj" elven a tisztek érdekeit. 

Szomorú valóságként kell azt is elismernem, hogy eleinte ez a megfélemlítési akció sikerrel 
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járt.  Szorgalmasan ugráltunk, mostuk a követ hússzor egymás után stb. Az első napok elkese-

redett szorongásai után azonban olyan dolog történt, ami idomáraink Waterlooja lett. A város 

más részén öreg MUSZ-osok
835

 voltak elhelyezve, s amikor megtudták, hogy munkaszolgála-

tos újoncokat hoztak, azonnal felkerestek minket.  Megjelent a körletünkben 2-3 öregfiú ko-

pott, rongyos ruhában és két perc alatt nullává silányította kiskirályaink tekintélyét. A vér is 

megfagyott az ereinkben, amikor mindenható őrvezetőnket „Ne játszd meg magad, te kis hü-

lye!" Megszólítással félretolták, minket pedig röviden kioktattak, hogy nincs semmi veszteni 

valónk, meg ne próbáljuk elrontani a kiharcolt jó (laza fegyelmű) közhangulatot azzal, hogy a 

tisztek kénye kedvére ugrálunk. E megnyilvánulás kimerítette a lázítás és zendülés összes fo-

galmát, de csodálatosképpen nem történt semmi. A párthatalom ekkor már erősen leszálló 

ágban volt, '56 mozgató erői szárnyu-kat bontogatták.  Az öregek később elmondták, hogy 1-2 

évvel korábban még a testi fenyítés is a tiszti kelléktárba tartozott, hadbíróságról és egyéb 

súlyos fenyítésekről nem is beszélve.  

A helyzet Nagy Imre első fellépése után kezdett javulni, és az egységnek az építkezésről a bá-

nyába vitele után vált rohamosan elviselhetővé. A meglehetősen liberális légkört azonban 

nem a fentről jövő jóindulat, hanem a legénység kemény összefogáson alapuló kiállása alakí-

totta ki. A kompromisszum abban volt, hogy a tisztek a teljesített műszakok után kaptak pré-

miumot, így hát minden disznóság meg volt bocsátva abban a pillanatban, amikor indulni 

kellett a bányába.  Egyetlen megbocsáthatatlan vétek volt: az igazolatlan mulasztás, népies 

nevén a „bumli”. Három bumli után valóban hadbíróságra vitték a tettest, és kiosztottak 4-5 

év börtönt.  Az engedékenységnek lehetett egy ki nem mondott oka is, Közép-Európa súj-

tóléggel leginkább fenyegetett bányája tálcán kínálta a teljesen elkeseredett embereknek az 

öngyilkosság tömegszerencsétlenséget okozó formáját, hiszen csak egy gyufa kellett. 

Ilyen körülmények között kezdtük meg a szocializmus mélyszinti építését az előttünk álló két év 

minden reménytelenségével a vállunkon.  Az első napok az un. bányajárással teltek el, ennek 

során egy tapasztalt bányász társaságában a legkülönbözőbb helyekre vittek el minket, ismer-

tették a lehetséges veszélyeket és az elvárt magatartásformát.  Ezután rövidesen „mélyvíz"-be 

kerültünk, azaz beosztottak minket rendes műszakba.  Itt először is „meleg csákányváltás" 

történt.  Ekkor szereltek le azok az öreg MUSZ-osok, akiknek már a nyáron letelt a két évük, 

de indoklás nélkül visszatartották őket. Megtörténtek továbbá a beosztások, soknak közülünk 

szakmája volt, amit nem vettek figyelembe: „mi lapátosokat akarunk, nem iparosokat!"  – volt 

a válasz… 

A bányabeli légkör nagyon szokatlan volt, meggyőződésem, hogy az ott tapasztaltak nem jel-

lemzőek erre az ősi, egész embert igénylő szakmára.  Az embereket nagy vonalakban három 

csoportra lehetett osztani.  1. Régi bányászok, zömében német (sváb) származásúak, ők adtak 

némi tartást az egész egyvelegnek. 2. Politikai üldözöttek, akik deportálást vagy börtönt vált-

hattak meg a Komlóra településsel. 3. Egy szedett-vedett, nem kis százalékban bűnözőkből 

álló csürhe, akiket a rendszer toborzott össze. Ezek képviselték a politikai öntudatot is, maxi-

málisan kihasználták kivételezett helyzetüket.  Ez utóbbiak ugyan nem voltak sokan, de hang-

erőben messze túlszárnyaltak mindenkit, és stílusukat rákényszerítették az egész társaságra… 
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A rendes műszakba járás megkezdése után átszerveztek bennünket, kiképzőinket elvitték és 

összeraktak az öreg MUSZ-osokkal.  Ekkor kezdődött laktanyai aranyéletünk.  Az öregek a 

baráti együttélés és közös sors viselésének olyan íratlan kátéjával fogadtak minket, amely 

számomra feledhetetlen élmény volt… 

Természetesen a leírtak megvalósításának gyakorlati receptjét is megkaptuk, aminek vezérmo-

tívuma az volt, hogy minden, a tisztektől jövő intézkedéssel szemben teljes érdektelenséget kell 

tanúsítani, egy kicsit hülyének tettetni magunkat… 

Mert – kevés kivétellel – rendkívül alacsony szellemi képességű, néhány általános iskolai osz-

tállyal rendelkező káderek voltak, s a buta embert általában nagy megelégedettséggel tölti el, 

ha nálánál butábbat láthat. Ezt a körülményt folyamatosan és fenékig kimerítettük. A politikai 

foglalkozás volt az egyetlen el nem szabotálható műsor, de kicsit helyettesítette a kabarészín-

házat.  Az idegen szavak kiejtésén, különböző megfogalmazásokon hetekig nevettünk… 

A MUSZ-os gárda összetétele különben széles skálát mutatott.  A már említett sváb gyerekek 

mellett voltak horvátok és szerbek, akár zsellérsorból is; itt nem számított a vagyoni háttér. 

Akárcsak azoknál, akik megkísérelt nyugatra szökés után, már néhány év börtönnel a hátuk 

mögött kerültek oda.  Ezeknek az aránya a fiatalabb évjáratoknál növekedett.  A következő 

réteg a régi katonatisztek és csendőrök gyerekei, végül azok, akiknek vagyoni viszonyai túllép-

ték a „lenini normák" mértékét. Meg kell még említeni, hogy a kollektív parancsmegtagadás-

ok és elszabotálások során nem akadt köztünk spicli. Ha volt is beépített ember, azt ilyen kis 

ügyekre nem akarták feladni.   

Bányabeli működésünk kezdett rendes kerékvágásba kerülni.  Kellett néhány hét ahhoz, hogy 

az ember megszokja a mélyszintet, a teljes asszimilálódáshoz pedig hónapok kellettek.  Eleinte 

nyomasztóan hatott a 6-700 méteres mélység, az állandóan kihangsúlyozott robbanásveszély.  

A beosztásoknál nem sok lehetőségünk volt a válogatásra. 

Első munkahelyem egy kamrafejtés volt, rossz szellőzés, nagy meleg.  A határozott tilalom 

ellenére az emberek nagy része félmeztelenül dolgozott, de előfordult olyan is, hogy valaki 

teljesen meztelenre vetkőzött.  A gumicsizmákba izzadtságtócsák folytak.  A munka manufak-

turális módszerekkel folyt, a légkalapáccsal kikapart szenet belelapátoltuk a csillékbe és kitol-

tuk a szállítóvágatra, ahonnan lóval vontatták a fővágatig.  A biztosításhoz szükséges bánya-

fát nem hordták a helyszínre, el kellett menni a vágatokba keresgélni.  Elsősorban a szállító-

vágatokban lehetett ilyent találni, ahol a beérkező anyagot egyszerűen bedöntötték a 

csorgába,
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 hogy ne legyen útban.  Rettenetes pazarlás folyt mindenfelé.  A megtalált 240 cm 

hosszú fát a csillés szépen a hátára vette és cipelte a fejtésig, úgy, hogy helyenként fel sem 

tudott egyenesedni… 

Kezdetben feszült volt a viszony a civil dolgozók és a MUSZ-osok között… 

Így sorozatosak voltak a szóváltások, veszekedések, amelyek csak azért nem fajultak tettleges-

séggé, mert a mélyszinten az ilyesmi statáriális elbírálás alá esett.  Jó néhány hónapnak kel-

lett eltelnie ahhoz, hogy a hőzöngő aljanép mögött kapcsolatot találjunk az igazi bányászok-

kal, akik generációkon át vérükben hordozták a szakmát, és kölcsönösen meg tanuljuk egy-

mást becsülni. Voltak közöttünk régi mecsekiek, de a bezárt brennbergi bányától egészen a 
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Zsil völgyéig, különböző helyekről odavetődött emberek. A környezetemben ki kell emelnem 

Schlutt József szállítási körletvezetőt, aki példaadó emberiességgel viselkedett irántunk,  

MUSZ-osok iránt, de általánosságban is olyan vezetői magatartást tanúsított – egy tulajdon-

képpen embertelen légkörben – mely számomra feledhetetlen, és amelyhez hasonlóval bizony 

az óta sem találkoztam. Megemlíthetném még Applenz József aknászt, aki egy ideig szállítási 

felvigyázóként is tevékenykedett. 

A felsőbb vezetésre azonban nem ez a stílus volt a jellemző. A délelőttös műszakokban csapa-

tostól járták léhűtők a bányát, előmozdítandó a szocializmus építését… 

Ezek az emberek a zsákmányát vesztett tigris üvöltésével vonultak végig a vágatokon, ÁVH-t, 

szabotázst, nép ellenséget kiabálva, a „széncsata" győztes megvívására nógatva az embere-

ket.  Emellett mindenbe belekötöttek, és igyekeztek ott ártani, ahol csak tudtak… 

Az első karácsony három generációt ért a körletekben.  A novemberben esedékes leszerelést 

elfelejtették azoknak, akiknek a két év akkor telt le. Volt ugyan leszerelés, de csak a 30 hónap-

ja bent levőknek. Indok: a szocializmus építésének érdeke megköveteli. Még az ünnep előtt 

katonai esküt tetettek velünk.  Teljes csőd volt. A vezényszavakra fele jobbra, fele balra for-

dult. A szöveget csak az elöl állók mondták. Egyik élelmes társunk összeesést színlelt, négyen 

elvitték, mint a lőtt vadat, így egyikük sem vett részt az esküben. 

Jött a karácsonyeste. Nem tudtam aludni, ilyenkor készültünk otthon az éjféli misére. 11 óra 

körül egymás után keltek fel a fiúk, és öltözni kezdtek, persze teljes sötétben. Megyünk az éjféli 

misére, terjedt a hír. A századügyeletes közülünk való volt, kinyitotta a földszinti folyosó vé-

gén levő ablakot, és irányította az elvonulást… 

A templom, zsúfolásig megtelt a sok katonával. Kopasz újoncok ministráltak katonaruhában, 

köztük a már említett pannonhalmi iskolatársam is. Lelkesen fújtuk a meghitt énekeket, egy 

órára elfelejtettük, hogy ázsiai barbárság fullasztó környezetében élünk.  A mise végén kilépve 

egyenesen a készültségbe ütköztünk. Valaki kiadta a jelszót: futás minden irányba! Nem tu-

dom, elfogtak-e valakit, mi mindenesetre zavartalanul visszatértünk a körletbe. A készültség 

személyi állománya nem közülünk való volt. Létezett Komlón egy másik zászlóalj, ahol önkén-

tesek egy év letöltött katonaidő után szolgáltak.  Nagyrészt családfenntartók, vagy olyanok 

voltak, akiknek semmi hasznát nem vették.  Sok volt köztük a cigányszármazású (kb. 30 %). 

Minden fegyveres és őrszolgálatot ők láttak el. Nagy részük analfabéta és rendkívül primitív 

színvonalú volt.  Ha vélt hatalom ragadt rájuk, megpróbálták azt a fegyvereseknél ellesett 

módon érvényesíteni.  Az már nem rajtuk múlott, hogy velünk szemben a minimális sikerél-

ményt sem könyvelhették el. A MUSZ-osok csak századügyeletesi és naposi szolgálatot adtak, 

fegyverként a „dióverőnek" becézett orosz puska szuronyát kaptuk. 

Januárt írtunk 1955-ben, amikor közös katonai tábort létesítettek Ken-derföldön.  Egy kb. 12 

barakkból álló felvonulási telepet – korábban az építőké lehetett – drótkerítéssel bekerítettek 

és egyik pillanatról a másikra elrendelték a hurcolkodást.  Éppen minusz 20 C° körüli hideg 

volt és a mi századunknak délutános műszak; mire ilyenkor a körletbe értünk, lehetett vagy fél 

tizenkettő. Ott közölték velünk, hogy ma már nem itt alszunk, mindenki vegye a hátára az ösz-

szes holmiját (ágynemű, takarók, szalmazsák) és gyalog vigye át Kenderföldre. Ehhez annyit 

kell tudni, hogy Kenderföl a város egyik végén van, Kökönyös a másikon.  Mindkettő egy 
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dombon és a köztük lévő völgyben találhatók a bányatelep üzemi épületei és az iparvágány 

pályaudvar. A távolság hozzávetőlegesen 3 km. Kis csapatokban vándoroltunk, az első évben 

nem lehetett minket zárt egységbe állítani. Megérkezésünk után teljesen fűtetlen épületbe irá-

nyítottak, nem volt még kályha sem, ezt csak másnap állították be. A konyhát, illetve az étel-

osztást elfelejtették áttelepíteni, aki reggelizni akart, az visszasétált a régi helyünkre, ott 6 km 

gyaloglás árán megkaphatta.  Ez az állapot kb. 4 hétig tartott. A gyenge és főleg kevés, jegyre 

történő üzemi étkeztetés miatt csoportokat alakítottunk, egymásnak adva a jegyeket.  Így, aki 

vállalkozott az útra, két adagot evett, viszont minden második étkezést kihagyott. Fizikai meg-

erőltetés szempontjából talán ez volt a mélypont.  Az étkezésekről még annyit, hogy katonai 

konyha nem volt, a bányaüzemi étkezdéjében ettünk rendes étkezési jegyre, amelynek árát, 

akárcsak a mosatást és egyéb munkásszállói szolgáltatásokat éppen úgy meg kellett fizetnünk, 

mintha civil dolgozók lettünk volna. Kaptunk viszont „fizetést", ami csillés-rezsis bérnél (ezt 

„urasági"-nak hívták) kb. 900 Ft volt. Ennek levonták úgy a felét ellátásra, kézhez adtak kb. 

250 Ft-ot, a többit takarékba rakták vagy családfenntartóknál nagy tortúra után haza utalták. 

A kézhez kapott összeg nagy részét én is haza küldtem– úgy havi 200-at – ebből „éltek" a szü-

leim ketten.  Zsoldot, egy vasat sem kaptunk, szemben a velünk együtt dolgozó nem MUSZ-os 

zászlóalj katonáival, akik megkapták a hadseregnél rendszeresített zsold összeget.  Az  öregek  

elmondták,  hogy  a  fizetés
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  nem  régóta  van,  nagyjából  azóta,  mióta  a  bányába  kerül-

tek. 

A „széncsata" és a szocializmus építése közben teljes erővel folyt. A közellátás Komlón lénye-

gesen jobb volt, mint az ország más, nem futtatott területein. A kenyérbolt előtt nem álltak 

sorok, a hiánygazdaság réseit az ÁVH állandó emlegetésével – és közreműködésével – tömték 

be. A „szabotálás", „összeesküvés", „közellátás elleni bűntett" fogalmainak réme a szocialis-

ta város felelőseit eszeveszett kapkodásra sarkallta, s megtettek minden tőlük telhetőt, hogy az 

átlagemberben a kiváltságosság bizonyos tudata alakuljon ki. A munkahelyen verseny kiérté-

kelések, dicsőségtáblák mellett vállveregetések és elmarasztalások követték egymást. A futta-

tott nevekből lassan kiskirályok lettek már csapatvezetői szinten. Az ilyen emberek élet és ha-

lál urai voltak, hozzá kell még tennem, általában nem rosszindulatúak, inkább életművészek.  

A kiugró teljesítmények persze erős rásegítéssel jöttek létre: az előtte és az utána következő 

műszak csak ácsolt, illetve biztosított, míg a nagymenő „kirabolta" a fejtést, ezen az áron dup-

la teljesítményt produkálva… 

Az utazás és várakozás közben egyesek a tisztes bányász szakmát megszégyenítő „orgiát” 

csaptak, a toborzott „szocialista elit" itt szokta kiélni felsőbbrendűségi érzetét, ami abban 

nyilvánult meg, hogy mindenkinek válogatott gorombaságokat vágtak a fejéhez. A váltókeze-

lőként dolgozó odadeportált öreg aknakezelő vasutast „vagon tolvajnak", az aknakezelő csat-

lósokat „csibész kulák"-nak, mindenkit, akiket rossz sorsuk a figyelem előterébe sodort, az 

állatvilág és becsületsértés összes jelzőivel illettek.  Ismételten ki kell jelentenem, hogy nem a 

többség viselkedett így, de hangerőben ez a kisebbség meghatározója volt a légkörnek. 

Az öltözőben hely hiányában nem kaptunk szekrényt, és vagy 2-3 hónapig úgy öltöztünk át, 

hogy ruháinkat csomóban raktuk a padokra.  Az öltöző olyan nagy volt, hogy 3 műszak öltö-
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zött benne. Egy idő múlva lopkodni kezdték a ruháinkat.  Egyre gyakrabban jöttünk fel arra a 

műszakból, hogy hiányzik a csizmánk vagy a nadrágunk.  Előre kell bocsátanom, hogy a 

MUSZ-osok közül soha senki nem lopott. Ahol mi tartózkodtunk ott minden értéket bárhol kint 

lehetett hagyni. A körletben pl. az ágyakra rakták az érkezett postát, előfordult, hogy pénzkül-

demény – havi kereset nagyságrendben – napokig az ágyon hányódott, mert a címzett éppen 

valahol táboron kívül volt (szabadság, betegség stb.). Soha nem hiányzott egy fillér sem. Itt 

azonban most különleges helyzet állt elő, egyszerűen egymás ruhájába öltöztünk, hogy haza 

tudjunk menni.  Panaszainkon a tisztek röhögtek, nekünk viszont kezdett nagyon kellemetlenné 

válni. Összebeszéltünk tehát, hogy ezentúl nem öltözünk máséba, akinek ellopták a ruháját,  

az bányász öltözékben, gumicsizmával vonul a laktanyába, akinek a munkásruhája  nincs 

meg, az leszáll a katonaruhában a műszakba. Két napon belül ott állt az összes öltözőszekrény 

lakatostól!  

Az új katonai tábor arra ösztökélte tisztjeinket, hogy a szabadcsapat fegyelmi szintjére süly-

lyedt katonai fegyelmet megpróbálják helyreállítani. A jó idő kijöttével nem volt egy nyugodt 

percünk sem; parkosítás, takarítás és katonásdi gyakorlatozással igyekeztek minden szabad-

időnket elrabolni. Nem rajtuk múlott, hogy minimális sikerélményt tudtak felmutatni. Az ösz-

szes obstrukciós tapasztalatot be kellett vetni, a már említett értetlenség megjátszásától a kol-

lektív parancsmegtagadásig. Azonkívül megragadtunk minden távolmaradási lehetőséget.  Így 

néhányan mozdonyvezetői tanfolyamra jelentkeztünk, mert az heti 2-3 szabad délutánt jelen-

tett. Leigazoltunk a bánya megyei szintű futball csapatához. Nem volt járható út a betegállo-

mányba vétel, itt merev falba ütköztünk. „Beteg ember nincs, csak élő és hulla, de mindkettő-

nek a föld alatt a helye!"- hangoztatták, és ugyancsak rosszul kellett annak lenni, aki egyálta-

lában az orvosig eljutott.  Az egészségügyi őrmester mindenkit előre „káderozott". Egy élel-

mes barátunk úgy jutott át rajta, hogy „a magának meg mi baja?" kérdésre fapofával  „cuius 

regio eius religio"-t
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 mondott – akkor maga bemehet,  volt  a válasz.  Két kiskapu akadt az 

egészségügyi vonalon: a gumicsizma által okozott ekcéma és a derékrándulás szimulálása. Az 

előzővel csak a nagyon elszántak éltek, a lámpában levő lúgnak a félig vízzel telt csizmába 

való becsepegtetésével lehetett előidézni. A derékrándulás orvos előtti eljátszása sem volt 

könnyű szerep, ezt a „fegyvert" inkább más vonatkozásban alkalmaztuk.  

A rendcsinálási akció egyik eleme volt az a rendelkezés, hogy ezután a laktanyán belül vi-

gyázz menetben kell tiszteletet adni. Erre a bohóckodásra végleg nem voltunk hajlandók! A 

szembe jövő tiszteket vagy elkerültük, vagy megálltunk és vártuk, hogy ők menjenek el előt-

tünk.  Persze jött a provokatív kérdés: „Mit áll itt?" - az erre adott „megemeltem magam és 

görcs állt a derekamba" válasszal nem igen tudtak mit kezdeni.  A vigyázz menet ügye odáig 

fajult, hogy kijelentették, addig nem megy senki szabadságra, amíg ezt nem teljesíti.  Fél  évig  

nem is  mehettünk,  közben  az ügy feledésbe  merült.  A „katonásdi" ellen is sikerrel küzdöt-

tünk.  A bányában kollektíven panaszkodni kezdtünk civil főnökeinknek, hogy nem tudunk ren-

des erőbedobással dolgozni, mert a laktanyában agyon hajtanak minket.  Sikerült elérni, hogy 

szóltak az ügyben, és visszaállt a teljes nyugalmi állapot. Amíg ezt elértük, jó néhány borotva-

élen táncoló közjáték zajlott le. Ízelítőnek – összevontan egy napba sűrítve – néhány.  Az 

ügyeletes tiszt bejön reggel, és „Ébresztő, fel!"-t ordít. Senki meg se mozdul. Egy ideig üvölt, 
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két embert felborít ágyastól, majd elrohan, hogy zendülés van. Jön az elhárítás, meg a maga-

sabb parancsnok, kérdésükre a szoba minden tagja azt vallja, hogy azért nem keltünk fel, mert 

az ügyeletes azt mondta, hogy nyugodtan feküdjünk tovább. Az ötödik tanú kihallgatása után 

az illető kezd elbizonytalanodni, arca megnyúlik és felmerül benne a „vajon normális vagyok-

e még" kérdés. Egy büntető alaki foglalkozás - ez is saját élményem - így zajlott le. Kiviszik a 

századot a tábor mögötti rétre alakizni. Ólomkatonaként mozgunk, „na majd megfuttatom én 

magukat", így a vezénylő. „Irány az erdő, futás!", a század elindul, közben megbeszéljük, 

hogy a „Vissza!" vezényszót nem fogjuk meghallani. A tiszt rekedtre ordítja magát, közben az 

egész társaság eltűnik az erdőben. A délutános műszak előtti ebédre szédelgünk vissza, s fel-

háborodva támadjuk a tiszteket, hogy a szomszéd településig futottunk, mert nem kaptunk 

vissza vezényszót. Most olyan fáradtak vagyunk, hogy nem tudunk rendesen dolgozni a mű-

szakban. 

Parancsnokaink részéről a bányába indulás a napi megbocsátás perce volt, mert a műszak-

szám jelentette a prémiumot. Az ezirányú igyekezetük odáig fajult, hogy a betegeket osztották 

be naposi és ügyeletesi feladatkörbe, ami végleg betette a kaput az amúgy is gyenge lábon 

álló fegyelemnek. A létszámspórolás csúcsa az az eset volt, amikor a fogdást állították be ka-

puőrnek. A nem MUSZ-os zászlóalj egyik cigánygyereke így a fogdából elővezetve nyakába 

kapott egy géppisztolyt. Megunván a portai szolgálatot, faképnél hagyta az egészet és fegyve-

resen elment a cigánytelepre valami régi vitás ügyében rendet csinálni. Az ügyet a Pécsről 

kirendelt készültség rendezte le.  

Betegállományba egy MUSZ-os kisebb-nagyobb sérülésekkel kerülhetett. Törések, zúzódások 

a bányában nem tartoztak a ritka esetek közé. Nekem a szállításnál két alkalommal is le kellett 

venni a körmöt a kézujjamról zúzódások miatt. Ez 9-10 napi jól megérdemelt pihenést jelen-

tett, az első nap garantált nem alvással, mert fájdalomcsillapító nem volt rendszeresítve. A 

fogdába zárás nem volt jellemző ránk, azt inkább a szomszéd „fegyveres" alakulat bérelte ki. 

Egy „Jaj, de jó, nem kell leszállnom a bányába!" sóhajtás azonnali mentességet jelentett a 

fogda alól. 

A jó idő beálltával kedvenc tartózkodási helyünk volt tábor mögötti kis erdő, eljártunk a 

strandra, sőt a közeli Sikonda fürdőre is. Mindenhova papír nélkül. Kilépés a „kerítéspa-

rancsnokságon". A drótkertet nem tudták annyira és annyiszor helyreállítani, ahányszor mi 

kivágtuk. Kialakult valami hallgatólagos megegyezés, ami azon alapult, ha a műszakokat tel-

jesítjük, akkor azt csinálunk, amit akarunk.. Néhányszor Pécsre is bemerészkedtünk; ez régi –

nem orosz szabású – egyenruhánk
839

 miatt veszélyes volt, a hivatalos szervek figyelmét azon-

nal magára vonta. 

Tisztjeinkre ezideig csak rosszat mondtam. Hozzátartozik azonban az igazsághoz, hogy voltak 

szabályt erősítő kivételek. Mindenekelőtt budapesti dandárparancsnokunk, Maiéter Pál ezre-

des.
840

 Tőle közvetlen feletteseink rettenetesen féltek, s megnyilatkozásaik alapján egy „em-

berevő" képe rajzolódott ki előttünk. Eltelt vagy fél év, mikor először megjelent. Nem kellett 

fél nap ahhoz, hogy mindnyájan a szívünkbe zárjuk, egyben megértsük az összefüggéseket – 
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 A munkaszolgálatos katonák egy részének nem jutott a Magyar Néphadsereg új típusú egyenruháiból, őket 

még a Magyar Honvédség megmaradt uniformisába öltöztették. 
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 1953 őszén a Honvédelmi Minisztérium munkaszolgálatos alakulatokból felállította a Bányamunkás Csopor-

tot, melynek elöljáró szervét, a Központi Bányászcsoport Parancsnokságot Maléter Pál vezette. 
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összegyűjtötte ugyanis a tiszteket és altiszteket, kivitte őket a táborral szembeni domboldalra 

alaki foglalkozást tartani. E műveletet az éppen műszakban nem lévők óriási gyönyörűséggel 

szemlélték, akár egy cirkuszi előadást. A rálátás közel olyan volt, mint egy stadionban. Az 

ezredes magas, szikár alakján elegánsan állt az egyenruha, szöges ellentétben a nagy átlag 

lötyögő szovjet ruhadarabjaival. Valószínűtlenül mély, érces hangon beszélt hozzánk, és 

rendhagyó módon „fiúk"-nak szólított minket, elvtársak csak a tisztek voltak. A találkozás, 

valamint egy következő, amelyre egy évet kellett várni, felejthetetlen élményem maradt. 

Közvetlen feletteseink közül két ember érdemel említést. Abszolút kivételként Czukor József 

hadnagy, rövid ideig szakaszparancsnokunk, aki egészen fiatalemberként - valószínűleg bün-

tetésből - került a zászlóaljhoz. Úgy tudtuk, hogy ő az egyetlen, aki tisztjeink közül katonai 

főiskolai végzettséggel rendelkezett. Barátként közeledett hozzánk, mindenkit tegezett és vi-

szont tegeztette magát… 

A másik pozitív magatartású ember Kévés alhadnagy volt, két éven át kis megszakítással szá-

zadparancsnok helyettes. Ő, amellett, hogy elkötelezett kommunistának vallotta magát, min-

dig őszinte emberséggel viseltetett irántunk. Ahol, és akin lehetett, segített, soha sértő vagy 

lekicsinylő szó a száját nem hagyta el… 

A forradalom győzelme után „rabtartóink" sorba jöttek hozzánk, öreg MUSZ-osokhoz, magu-

kat tisztára mosni. Ekkor derült ki, hogy csupa keresztény érzelmű, kulák-, pap- és nyugatos-

rokon emberrel vagyunk körülvéve. Kévés azt mondta: „én most is vallom elveimet, bárkinek 

a szemébe merek nézni, és vállalom a rám eső felelősséget." Később hallottam, hogy a kádári 

hűségnyilatkozatot sem írta alá, és ő is felvette a bányászruhát… 

A „széncsata" változatlan frázispuffogtatásokkal folyt. „Nagytermelési" napokat tartottak, 

úgy havonta egyszer. Ezek a műszakok főleg a délelőttös műszakban súrolták az elviselhetet-

lenség határát. A bánya hemzsegett az oda nem való léhűtőktől, akik ordítozva vonultak fel-le 

a vágatokban és - Istenük nem lévén - állandóan az ÁVH-t emlegették. Arról nem tudok, hogy 

minket, MUSZ-osokat zaklattak volna, ennek okát abban látom, hogy minket már nem lehetett 

jobban a társadalom peremére szorítani, egy börtönlakót nem lehet börtönbüntetéssel fenye-

getni. A „Nagytermelések"
841

 során tökéletesen kirabolták a fejtéseket. A rákövetkező napok 

ezért a szállítás vonalán a „nagy pihenések" napjai voltak. Szakmailag nem tudom megítélni 

az összefüggéseket, de tény az, hogy bizonyos fejtések időnként összementek. Ilyenkor napokig 

alig volt termelés. További kényszerpihenőt jelentett a kamrafejtéseknél alkalmazott iszapolá-

si technológia. A vízzel vegyítve leengedett homok szolgált az üregek kitöltésére, a víz elfolyt 

és vissza kellett volna szivattyúzni. Ilyenkor úszott az egész bánya. A sárga lé, amiben félsz-

árig jártunk, elúsztatta a csorgat lefedő pallódarabokat, és akadálypályává változtatta az 

egész bányát. Az újonc ilyenben vagy hasra esett, vagy a fejét verte be. Felejthetetlen volt egy 

vájár, aki az orrunk előtt úgy esett hasra, hogy összecsaptak a feje felett a hullámok… 
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 Általában munkaszüneti napokon dupla munkaerővel, sztahanovista bányászok bevetésével történő termelés, 

azzal a céllal, hogy a kitermelt szénmennyiséget megsokszorozzák. Ilyenkor a munka nem a normális bányamű-

velési eljárás szerint történt, nem ácsolták pl. a vágatokat. A következő műszakokban viszont termelés nem volt, 

mert meg kellett építeni a hiányzó ácsolatokat. A teljesítménybérben dolgozó bányászok ilyenkor nem kerestek 

egy fillért sem.  
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A bányabéli munkának volt egy önkéntes variációja. Aki ünnepnap fenntartási munkára le-

szállt, annak a műszak végén azonnal kifizettek 50 forintot. Gyakran éltünk ezzel a lehetőség-

gel… 

Bányabeli beosztásomban az eltelt első év után váratlan változás következett be. A vége felé 

járt a lógás céljából vállalt mozdonyvezetői tanfolyam, mikor egy reggel azzal fogadott a kör-

letvezetőm: Ferenc, azonnal gépre kell ülnie, akkor is, ha még nincs meg a jogosítványa; a 

felelősséget én vállalom! Érdemes ez utóbbi mondatra odafigyelni, ma közel a nyugdíjhoz, 

kijelenthetem, nem nagyon találkoztam olyan vállalati vezetővel, aki ezeket a szavakat kiejtet-

te volna a száján. Schlutt Józsi bácsi azonban ilyen ember volt, és nem csak szavakban, ha 

úgy alakult, a Bányarendészet által kirótt közlekedési bírságot is kifizette helyettem. (Pl. a 

megengedett 40 csille helyett 80–110-et vontattam.) Az egész ügy közvetlen oka az volt, hogy 

a megelőző nap három fiatal mozdonyvezető disszidált Jugoszlávia felé. Az üzem egyszerűen 

nem tudott indulni. Normál körülmények között MUSZ-os katonát nem engedtek volna moz-

donyra ülni. így nekem szerencsém volt, a következő évet ebben a beosztásban tölthettem le. 

Hamar belejöttem az új munkakör fogásaiba, hiszen az alapelemek a leszállítással azonosak 

voltak: csapnivaló vágányminőség és rossz csillepark. Némi pluszt is tudtam nyújtani a civi-

lekkel szemben, nekem semmi gátlásom nem volt, így a nagy hajrában minden szabálynak 

fittyet hányva közlekedtünk. Egy MUSZ-ost nem lehetett kirúgni vagy fegyelmileg elmarasz-

talni. 

A mozdonyszállításnak is megvolt a maga árnyoldala. Itt nem 2-3, de tucatnyi csille siklott ki 

egyszerre, és itt is két embernek kellett helyrerakni. A rekordot egy öreg civil barátom vitte el 

52 csillével. Erre már az ÁVH is kiszállt, majdnem fejét vették, mert fél műszakon át járhatat-

lanná vált a vágat. A végén megúszta azzal, hogy hónapokig iszapot takarított. Alapszabály 

volt, hogy addig nem lehet haza menni, amíg a műszakvégi karambol nincs rendbe téve. Egy 

ilyen esemény dominószerű kitolás sorozatát indította el, ha ugyanis valaki lekéste a „nép-

szállítást", akkor az egy óra múlva induló un. diszpécserszállítással tudott kimenni, mert az 

akna közben szenet szállított. Ezután nem tudott meleg vízben fürödni, mert elfogyott a víz, 

lekéste a III. aknától induló autóbuszt (1956. év elejétől nem a Kossuth aknai központi öltöző-

től szálltunk le), gyalog hét km-t bandukolt a táborig, ott viszont nem kapott vacsorát (vagy 

ebédet). Mozdonyvezetőként jó néhányszor teljesítettem dupla műszakot, mert valakit helyette-

síteni kellett. A le és felszállással együtt ez kemény 20 órás műszak volt. Ilyenkor a már emlí-

tett főnököm élelmet küldött le, vagy éppen a saját tízóraiját adta nekem. 

A fürdéssel nem mindig kellett a műszak végéig várni. Többször volt olyan műszaki baleset, 

ahol totál elázott az ember már a műszak alatt, és csurom vizesen csinálta végig a hátralévő 

néhány órát. A pálmát az a csoport vitte el, akit egy ünnepi műszak során a 7., akkor alsó 

szinten kiszállás közben belesüllyesztettek az aknafenéken összegyűlt vízbe, és órákig ottfelej-

tettek. Szerencsére csak nyakig ért a víz a lezárt kasban, az alacsonyabbaknak lábujjhegyre 

kellett állni. 

1955 novemberében leszereltek az öregek. Ez volt az első olyan turnus, amelyik 24 hónapra 

megkapta az obsitot. Vártuk a bevonuló új sorstársakat, de legnagyobb bánatunkra nem 

MUSZ-osok jöttek. Önkéntesek, nagyrészük családfenntartó. Elméletileg ezzel megszűnt az 

intézményesített MUSZ-os alakulat, a gyakorlatban a megkülönböztetés '56 nyaráig fennma-
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radt.
842

 Ekkor kaptunk először zsoldot. '55 őszén szétosztottak minket az új bevonulók közé, 

szakaszonként 3-4 embert, méghozzá rajparancsnoki megbízással. Az az érdekes helyzet állt 

elő, hogy a beosztottak zsoldot kaptak, a raj és szakaszparancsnokok nem. Az új bevonulással 

azonnal megkezdődött az egy éven át elszabotált katonásdi. A könnyebbség annyi volt, hogy 

mi voltunk az öregek. A MUSZ-os szellemből azért – úgy érzem – egy jó adagot sikerült át-

plántálni, de a korábbi összetartás és bajtársi szellem már a múlté volt. Az újoncok összetétele 

politikailag vegyes képet mutatott, köztük olyan számunkra ismeretlen fogalmak honosodtak 

meg, mint párt és DISZ-szervezet stb. '56 nyarán, a zsoldfizetés bevezetésének idején a rend-

szer már erősen ingadozott. Jött októberben a Rajk újratemetés, tisztjeinkben a zavarodottság 

és tanácstalanság jelei váltották fel a „győzelmes békeharc" és „széncsaták hőse" büszke ön-

tudatát. 

Az egészségügyi körülmények csapnivalóak voltak. A táborban hosszú ideig nem volt WC, és 

rendes mosdási lehetőség sem. Ez utóbbi a bányabeli kötelező napi fürdés miatt (úgy jöttünk 

ki, mint egy kéményseprő) nem jelentett gondot. WC céljára a tábor melletti vízmosásos bir-

kalegelő szolgált, akár -20 °C-ban és hóviharban is.  

'56 nyarán egymást érték az ételmérgezések. Eleinte még röhögtünk is rajta, mulatságos jele-

neteket produkált a tömeges rohanás. Augusztusban aztán vérhas járvány tört ki a táborban. 

Rengeteg volt a beteg. Én a vége felé kaptam el, '56 szeptembert írtak, mikor vagy tized ma-

gammal egy betegszobának átalakított helyiségben feküdtem. Ez volt az emlékezetes találko-

zás színhelye dandárparancsnokunkkal, Maléter Pál ezredessel, aki a járvány miatti helyzet 

tanulmányozására érkezett. A barakk ajtaján kissé meghajolva lépett be, egy kisebb „slepp" 

kíséretében és beszélgetni kezdett velünk. A mi első kérdésünk az volt, kapunk-e szabadságot 

felépülésünk után. Válaszába olyan megjegyzés csúszott, amitől egy pillanatra parancsnoka-

ink körül megfagyott a levegő: „Alezredes Elvtárs utasítom, hogy a fiúkat engedje haza fel-

gyógyulásuk után, mert ennek a gazembernek a kosztján sohasem fognak megerősödni!" A 

„gazember" alatt a civil konyhafőnököt értette, tisztjeink kebelbarátját, akiről mindenki úgy 

tudta, hogy arcátlanul lopja az élelmiszer részünket. Ez a megjegyzés az akkori viszonyok 

között lazításnak számított, ilyenekért ki szokták hívni az ÁVH-t. Következő kérdésünk az volt: 

mikor szerelünk le? „Tudják Fiúk, önkéntes voltam még, mikor először szabadságra engedtek. 

Már kint voltam a laktanyából, és közeledtem az első sarok felé, mikor visszahívtak, mert ki-

tört a háború, ezután hosszú ideig nem láttam a családomat; látják, ilyen a leszerelés." E pél-

dabeszéd értékű megjegyzés '56 októbere előtt kb. egy hónappal hangzott el. Mi a betegszobá-

ban még nem sejtettük, hogy történelmi személyiséggel találkozhattunk, illetve beszélgethet-

tünk. A hangnem azonban teljes mértékben elütött attól a frázisözöntől, amit parancsnokaink-

tól megszoktunk - egyszerűen emberi volt. Távozása után összenéztünk: hát ilyen is van ezek 

között!... 

Egyébként is az ott töltött 2 év alatt összesen háromszor mehettem haza 3-4 napra…”
843
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 1956 nyarán a népgazdaság munkaerő szükségletének kielégítésére létrehozták a 15 bányász és 9 épí-

tőzászlóaljból álló Katonai Műszaki Kisegítő Alakulatot, ahova a még katonaidejüket töltő musz-osok is átkerül-

tek. Ez az alakulat azonban már elsősorban nem a politikai megbízhatóság alapján szerveződött, bár itt szolgáltak 

azok is, akiket a rendszer nem tartott méltónak fegyveres szolgálatra. 
843

 Csertán Ferenc visszaemlékezése. 1934. november 19-én született Nagykanizsán. Édesapja id. Csertán Ferenc 

földbirtokos, édesanyja Horváth Berta. Családja a legnevesebb zalai köznemesi családok közé tartozott, dédapja, 



Rónaföldi Zoltán  A „borsodi kooperáció” és Kazincbarcika építése 421 

 

Az elkezdett folyamat a néphadseregben az évek során nem állt meg, még 1956 tavaszán is 

folytak a katonai műszaki kisegítő alakulatok szervezései. 

 

„Budapest, 1956. május 24. 

Hegyi László vőrgy.
844

 VKF általános helyettes jelentése a Műszaki Kisegítő Alakulatok felál-

lításáról.  

A Minisztertanács 3350/V.20./1956. számú határozatával a hadsereg hadrendjén kívül, de a 

HM irányítása alatt „katonai műszaki kisegítő alakulatok" felállítását rendelte el. Az alakula-

tok a népgazdaság szükségleteinek megfelelően a szénbányászatban, az építőiparban stb. 

nyernek felhasználást. A szolgálati idő 2 /kettő/ év.  

Az alakulatok elhelyezése, pénzügyi ellátása annak a minisztériumnak a költségvetését terheli, 

amelynek termelő munkát folytatnak. 

A Honvédelmi Minisztérium tartozik felállítani a katonai műszaki alakulatok parancsnoksá-

gát, az alakulatokat, biztosítani a tiszti helyek feltöltését, külön norma szerint a személyi ál-

lomány kimenő- és gyakorló ruházattal való ellátását, a parancsnokságok gépjárműveit, irá-

nyítani a személyi állomány politikai nevelését /havi 16 óra/ és katonai kiképzését /havi 14 

óra /.  

A katonai műszaki kisegítő alakulatok parancsnokságát és az alakulatok vezető tisztjeit a had-

sereg hivatásos tiszti állományából kell biztosítani.  

Honvédelmi Miniszter elvtárs megparancsolta: 

1./ A politikai főcsoportfőnök elvtárs intézkedjék a katonai műszaki kisegítő alakulatok politi-

kai apparátusa biztosítására /a hivatásos állományból 56. 6. 4-ig/ az ipar megfelelő ágában 

dolgozó tartalékos politikai tisztekkel 56. 6. 6-ig.  

Egyidejűleg ki kell adni a politikai kiképzés tervét. 

2./ A személyügyi főcsoportfőnök elvtárs a katonai műszaki kisegítő alakulatok tiszti állomá-

nyát az 1./ alatti alapelveknek megfelelően az ott megadott határidőre biztosítsa.  

3./ A vezérkar főnöke hívja be 56. 6. 11-re a katonai műszaki kisegítő alakulatokhoz a tiszthe-

lyettes-jelölteket, 56. 6. 19-re a honvédeket. A tiszthelyettesi beosztásra alkalmasakat őrveze-

tővé lehet előléptetni.  

                                                                                                                                                                                     

Csertán Sándor az 1848-49-es forradalom és szabadságharc egyik kormány¬biztosa volt, nagyapja, Csertán Ká-

roly 1886-tól 1906-ig töltötte be Zala vármegye alispáni tisztét. Kulák származása miatt nem vették fel a zalae-

gerszegi gimnáziumba, a középiskola első évét a pápai református gimnázium magántanulójaként kezdte 1949-

ben. A második évet a nagykanizsai Irányi Dániel Gimnáziumban járta, majd Pannonhalmára, a bencés gimnázi-

umba került, ott is érettségizett 1953-ban. Egyetemi felvételi kérelmét - származására való tekintettel - elutasítot-

ták, így munkába állt, különféle alkalmi munkákat végzett, majd 1954-ben a Megyevillnél lett villanyszerelő 

segédmunkás. Ez év őszén behívták katonának, katonai szolgálatát - szintén származása miatt - a politikailag 

megbízhatatlan sorkötelesek számára létrehozott úgynevezett MUSZ-os alakulatnál, a komlói szénbányában 

töltötte. 
844

 Vezérőrnagy 
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4./ Az MN Hadtápfőnök 1956. június 8-ig biztosítsa az alakulatok egyenruhával való ellátását 

és gondoskodjék arról, hogy az ebből eredő költségeket a kisegítő alakulatokat foglalkoztató 

minisztérium évről-évre megtérítse.  

A tisztek és továbbszolgáló tiszthelyettesek részére norma szerint kiadott ruházat a külön 

meghatározott kihordási idő leteltével saját tulajdonukba megy át.  

A külön normatáblázatokat mellékelten kiadom. 

5./ A harckiképzési és testnevelési csoportfőnök a katonai műszaki kisegítő alakulatok részére 

1956. június 8-ig adja ki a harckiképzés tervét. A terv az alakulatok különleges jellegét vegye 

figyelembe.  

6./ A Bányászcsoport Parancsnokság 1956. 6. 1.-vel megszűnik és „Katonai Műszaki Kisegítő 

Alakulatok parancsnoksága" elnevezés alatt új szervezetre tér át. Az átszervezés befejezését 

1956. 6. 15-ig a vezérkar főnökének jelentse. Ezzel egyidejűleg a Bányászcsoport Parancs-

nokság alá rendelt alakulatok állománytáblái hatályukat vesztik. A katonai műszaki kisegítő 

alakulatokat a jóváhagyott új állománytáblák szerint szervezze.  

7./ A hatályon kívül helyezett állománytáblákat a Vezérkarhoz 56. 6. 15-ig fel kell terjeszteni. 

A Honvédelmi Miniszter parancsára: 

Hegyi László vőrgy. MNVKF általános helyettese”
845

 

 

 

1956 májusában tehát az alakulatot újra átszervezték Katonai Műszaki Kisegítő Alaku-

lat (KMKA) néven. Az új név jobban megfelelt az ismét átalakult funkcióknak, mert mint a 

vonatkozó minisztertanácsi határozat fogalmaz, ez „olyan haderőn kívüli katonai szolgálat, 

amely hivatva van a népgazdaság egyes területein mutatkozó ideiglenes munkaerőhiányt szer-

vezett katonai erővel részben pótolni." A KMKA katonái már rendes fizetést kaptak, és sokan 

szolgálati idejük letelte után is a bányászatban maradtak. 

1956. október vége ezeket az alakulatokat is nagyjából teljesen váratlanul érte! Termé-

szetesen valamilyen módon ők is belekeveredtek az eseményekbe. Itt aztán már az egyén, a 

személyiség dominált, hogy ki és milyen mértékben vett részt a forradalomban. A munka-

szolgálatos katonák – az előzőekben bemutatott életek – nagyon sok megaláztatást szenvedtek 

el. Jó néhányan ezért aztán még a fegyveres harctól, és a megtorlástól sem zárkóztak el… 

Akkori parancsnokuk, Maléter Pál ezredes
846

 is rövidesen a forradalom oldalán volt! 
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17/a doboz) 
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 Az előzőekben láttuk, hogy ő volt a Katonai Műszaki Kisegítő Alakulatok parancsnoka. Ebben az időben 

pedig a Központi Bányász Csoport parancsnoka is. Maléter 1956. október 23-án és 24-én a Budai Várban lévő 

parancsnokságon volt, 24-én délben a Honvédelmi Minisztériumban vette át a főügyeletet. Október 25-én harc-

kocsikkal és az azokat kísérő tiszti iskolásokkal a Kilián laktanyába küldték, hogy „rendet csináljon” (a laktanya 

környékén a civil felkelők már október 24-e hajnala óta harcban álltak a szovjetekkel, sőt konfliktusba kevered-

tek a laktanya katonáival is). A Kilián laktanyában a forradalom kitörésekor többségében munkaszolgálatos 

katonák, a Maléter Pál parancsnoksága alatt álló Katonai Műszaki Kisegítő Alakulatok katonái állomásoztak, 

akik eleve csak az épülettömb egy részét tartották ellenőrzés alatt (volt itt például munkásszállás is). Érkezésekor 
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„… Az emlékezetes októberi héten éjszakások voltunk. 23-án este semmiről sem tud-

tunk, a készülő budapesti tüntetésről sem. Tisztjeink igyekeztek minket minden információtól 

elzárni. Soraikban már a nyár óta, főleg pedig a Rajk temetést követően érezhető volt bizo-

nyos zavarodottság, ami főleg a reformirányzat bírálatában nyilvánult meg. Nyugati rádió-

adást technikai okok miatt nem hallgathattunk, mert világvevőt nem tűrtek meg a táborban. 

Minden századnál volt egy „néprádió", amelyből a vegytiszta MUSZ-os időkben még ki lehe-

tett csikarni német vagy angol adásokat, de az elvegyítés után erről már szó sem lehetett. A 

„kolhozdoboz"-nak csúfolt szerkezet reggel és este be volt kapcsolva, pontos idő, időjárás-

jelentés meghallgatása miatt. 23-án este tehát gyanútlanul szálltunk le a műszakba, és a szo-

kott egykedvűséggel tettük a dolgunkat. A civilekkel különösebben nem politizáltunk. A rend-

szert illetően a 150 éves török hódoltság mértékében gondolkodtunk, és álmunkban sem téte-

leztük volna fel, hogy itt forradalom törhet ki. A műszak után, 24-én reggel nem szólt a rádió. 

Ünnepi közzene, majd rövid közlés, hogy Budapesten „ellenforradalmi bandák garázdálkod-

nak". Egy pillanat alatt kiment a szemünkből az álom, s a következő 48 órában nem is hunytuk 

le. Óriási felindultság vett rajtunk erőt, érezhető volt, hogy történelemformáló események ta-

núi vagyunk. 

Tisztjeink állig felfegyverkeztek, és statáriumot hirdettek. Sorsunk további alakulásában döntő 

motívum volt, hogy a régi MUSZ-os gárda már nem volt együtt. Egy évvel korábban egy ilyen 

helyzetben azonnali zendülés tört volna ki, annak minden következményével. Így azonban 

meglehetősen tehetetlenül néztük az eseményeket. A kb. 95 fős századoknál 8-9 öreg MUSZ-os 

volt. A többiek nagy százalékban családfenntartók, vagy fegyveres alakulatokhoz más - de 

nem politikai - okokból alkalmatlanoknak minősítettek, nem voltak partnerek ilyen akciókra… 

24-én este műszakba indítottak minket. Tiszti kísérettel és megfelelő „lelki fröccsökkel" ellát-

va, miként is kell viselkednünk, ha az „ellenség" provokálni találna minket. A bányában még 

zavartalanul folyt a munka. Az emberek magatartását a döbbent csodálkozás és visszafogott-

ság jellemezte. Egyszerűen nem akarták elhinni, hogy ilyesmi lehetséges. A mozdonygará-

zsokban, ahol a gépek műszak eleji kezelése mindig egy kis kaszinózással járt, már élénken 

tárgyaltuk az eseményeket. A 25-én reggeli kiszállás után folyamatosan rádiót hallgattunk. Az 

volt a benyomásunk, hogy a diktatúra felülkerekedik.  

25-én este ismét műszakba mentünk. A közhangulat 24 óra alatt forradalmivá változott. A 

Pécsről bejárók izgatottan mesélték az ÁVH ottani tetteit. A munkahelyi rend felborult, senki 

nem dolgozott. Weiss bácsi, a Komlóra deportált öreg sváb mozdonyvezető könnyezve borult 

a nyakamba: „Ferikém, alán most megdöglenek!"  

                                                                                                                                                                                     

Maléter tűzharcba keveredett a felkelőkkel, de napokkal később átállt az oldalukra. (Vitatott, hogy ez pontosan 

mikor történt.) Október 27-én és 28-án ellenőrzése alá vonta a laktanyát közrefogó épületszárnyakat, majd érte-

sülve a kormány által elrendelt tűzszünetről, beszüntette a felkelők elleni harcot, ezt jelentette a minisztériumnak 

is. Ezután napokig ment a huzavona a politikai és katonai vezetés, illetve a civil felkelők közt, mert az előbbiek 

az utóbbiak lefegyverzését követelték. Maléter lassan látta be, hogy ez lehetetlen. A Corvin közben részt vett a 

fegyverletételi tárgyalásokon. Nagy Imre hívására a Parlamentben jelen volt a munkástanácsok küldötteivel 

folytatott tárgyalásokon, majd október 31-én főszerepe volt a Nemzetőrséget megszervező megbeszélésen, ahol 

eldőlt: a civil fegyveresek is a forradalom véderejének részévé válnak. 
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26-án változni látszott a harci helyzet, kicsit oldódott bennünk a feszültség, még pár órát 

aludni is tudtunk. A riadókészültség érvényben volt, a tábort a tisztek hermetikusan elzárták. 

A megbízhatónak talált elsőévesekből (ezek között akadt néhány párt és DISZ-tag) őrséget 

szerveztek. Mi öregek a passzív rezisztencia hagyományai szerint különböző játékokba kezd-

tünk, a kiskapus futballtól a gombfociig, érzékeltetve, hogy a nagy szocializmust védő tiszti 

felbuzduláshoz semmi közünk, másrészt idegfeszültségünket így tudtuk levezetni. A délelőttös 

műszak újabb híreket hozott: a városban tüntetések vannak.  

26-án este ismét műszakba indítottak minket, ekkor már amolyan sztrájktörő feladattal, és 

tiszti kísérettel. Alig jutottunk néhány száz méterre a tábortól, mikor szembe találkoztunk a 

tüntetőkkel. Nemzeti zászlókkal, rendezett egységben jöttek, nyoma sem látszott köztük a rend-

szer rádiója által folyamatosan hangoztatott „huligán" elemeknek. Korra nézve túlnyomórészt 

tizen- és huszonévesek voltak. Elénk álltak és felszólítottak bennünket, hogy ne legyünk 

sztrájktörők, ne menjünk dolgozni. Beszélgetni kezdtünk, a kb. 200 tüntető és mintegy 80 ka-

tona közös csoportba vegyült. Mondtuk nekik, hogy mi nem jószántunkból megyünk, minket 

statáriális haditörvényekkel kényszerítenek, és tisztjeink így parancsolják. Erre egy fiatal lány 

odalépett a századparancsnok (Szilas főhadnagy) elé, két kezével megfogta az orosz utánzatú 

kemény vállapjait, egyetlen rántással leszakította és a lábunk elé dobta: „Látjátok, már nin-

csenek csillagjai, többé nem parancsol nektek!" Közben a táborból észrevették a történteket, 

és egy felfegyverzett szakaszt küldtek utánunk. Ezek rajvonalba fejlődve közeledtek, több tiszt 

vezetésével. Századparancsnokunk arcába a távolság csökkenésével tért vissza a vér. Felszólí-

totta a tüntetőket, hogy azonnal oszoljanak és tűnjenek el. A válasz kőzápor volt. Mi a tünte-

tőkkel összekeveredve álltunk, amikor elhangzott a „tűz" vezényszó. A fegyverek azonban né-

mák maradtak, nem lőtt senki. A következő vezényszó: „Katonák, vissza a laktanyába!", már 

meghallgatásra talált. A nap hátralévő részét parancsnokaink a tábor megerősítésével töltöt-

ték. A riadókészültség folyamatosan érvényben volt, csak ruhástól dőlhettünk le az ágyra.  

Másnap, 27-én a délelőttös műszakot még levitték a bányába. Reggel 4 órakor, mert ilyenkor 

kellett elindulni, hogy a 6 órás munkakezdésre lent, a munkahelyen legyenek - ezt még zavar-

talanul megtették. Délután ezek a fiúk azzal jöttek haza, hogy a városban forradalom van, és 

az ÁVH lő. A pártháznál távcsöves puskával kilőttek a tömegből egy katonatisztet, aki Pécsről 

jött és átállt a felkelőkhöz. A mi rabtartóinkat nem kellett ilyen eseménytől félteni, ők hossza-

san készültek a tábor megvédésére az „ellenforradalmárok" ellen. Haza nem mertek menni a 

családjukhoz, mert rettenetesen féltek a civilektől, így hát hadi létszámú tiszti gárdával volt 

szerencsénk a tűzkeresztségre készülni. Az egész „hadművelet" operettbe illő volt. Előszedtek 

egy csomó „dióverő”- nek
847

 becézett orosz puskát. Érdekes módon minden századnál volt 
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 Az 1948M hadipuska a Magyar Néphadseregben. A Moszin-Nagant ismétlőpuska a 7.62.54R kaliberű pere-

mes lőszert tüzeli, melyet kifejezetten ehhez a fegyverhez terveztek. A fegyver hazai gyártásának hivatalos tör-

ténete 1948-ban kezdődik meg, amikor szovjet nyomásra az új Magyar Honvédség megkezdi a 91/30 Moszin-

Nagant ismétlőpuska hazai gyártását. Az új általános lövészfegyver a szovjet eredeti darab magyar alapanyagok-

ból készült verziója, bár a rendszeresítés korai szakaszában nagy számban előfordultak a szovjet féltől átvett 

darabok is. Az új magyar ismétlőpuska a rendszeresítéskor az 1948M puska nevet kapta, de ismertebbé vált a 

katonák által ráragasztott „dióverő” becenéven tekintélyt parancsoló hossza miatt, amit csak növelt a felszerelt 

döfő-szurony. Az eredeti fegyver hossza 1304 milliméter volt, amit egy nagyjából 500 milliméter hosszúságú 

döfő-szurony tett igazán hosszú puskává, 180 centiméteres teljes hosszával, feltűzött szuronnyal. A későbbi 

variánsok, melyeket az 1930-as években alakítottak át rövidebb csövet kaptak, így a fegyver legelterjedtebb 

változatának, a 91/30 Moszin-Nagant ismétlőpuskának az átlagos hossza csupán 1141 milliméter, vagy 1641 
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vagy 15-20 darab, talán abból a célból, hogy esetleges nemzetközi ellenőrzés során ezekkel 

bizonyítsák, hogy fegyveres alakulat vagyunk. A puskákat a két év során soha kézbe sem vet-

tük, a hozzájuk tartozó szurony volt mindig a századszolgálat fegyvere. Most szereztek néhány 

vaktöltényt hozzájuk, a kezünkbe nyomták azzal, hogy ezekkel életünk árán is meg kell véde-

nünk szocialista hazánkat és a kommunizmust. Közölték, hogy a tábor elleni támadás az esti 

órákban várható, felállítottak minket a tábort körülvevő drótkerítés mellé, úgy hogy a kerítés-

vonalat pásztázó reflektorok minket világítottak. A kellemetlen az volt, hogy az újoncok (az 

55-ben bevonult nem MUSZ-os gárda) közül néhány párttagot és együttműködőt valódi fegy-

verekkel láttak el, és beosztották közénk. A tiszteket is beleszámítva úgy 10 méterenként jutott 

egy éleslövész. A mi szakaszunk a félig kész WC épület környékén vonult harcállásba. Ez a 

díszlet méltán szimbolizálta az egész helyzetet. Balszerencsénkre egy rettenetesen öntudatos 

pártharcost kaptunk, aki – szóban – készségét nyilvánította az imperialista bérencek meg-

semmisítésére. Komolyan aggódtunk, mi fog történni, ha tényleg harci cselekményre kerül a 

sor. Összedugtuk a fejünket, és arra az elhatározásra jutottunk, hogy véletlen balesetet szín-

lelve közvetlen közelről pofon lőjük vaktölténnyel. Nem került sor e kétségbeesett lépésre, 

mert a tábort nem akarta megostromolni senki.  

A következő nap a sapkarózsák (vörös csillagok) eldobálásával kezdődött. Biztató hírek, rá-

dióhallgatás, feszült várakozás. A riadókészültség egész nap életben volt, de most már kerí-

tésőrzés nélkül. Nem sokat törődtünk az egésszel, riadó ide, riadó oda, mi házi futball bajnok-

sággal múlattuk a napot. Jellemző volt a parancsnoki elbizonytalanodásra, hogy ezért senki 

nem szólt. Tisztjeink nem mertek hazamenni, mert rémhírek terjedtek el, hogy a civilek őket 

vadásszák. Mi ezt a hírt nem kis kárörömmel vettük tudomásul. Híreket kaptunk a környékbeli 

városok megmozdulásairól, és úgy tűnt, hogy győzött a szabadságharc. Ezen az éjjelen tud-

tunk először nyugodtan aludni. 29-én a forradalom győzelmét ünnepeltük. Kitűztük a Kossuth-

címert, a megszólítás „bajtárs" lett, mindez felülről jövő rendszerváltás volt, amilyent a 80-as 

évek végén ismét átélhettünk. A cégtáblát átfestették, de a parancsnoki gárda még a régi kere-

tek között tartotta magát.  

Este, miként előző nap is, a bányavállalat robbanószer raktára körül kisebb lövöldözés volt, 

légvonalban kb. 1 km-re tőlünk.  

30.-át teljes nyugalomban értük meg. A délelőtt a szokott várakozásteli semmittevéssel telt el. 

Megszólalt a Szabad Győri Rádió (Petőfi adó). Úgy dél körül lehetett, amikor lezajlott tisztje-

ink operett hadviselésének második felvonása. Megjelent a tábor portájánál a pécsi egyete-

misták különítménye egyetlen Csepel teherautóval. A kabintetőre golyószóró volt szerelve, kb. 

20-25 főnyi nemzetőr karszalagos diák kézi fegyverekkel. Bebocsátást kértek, a tábor közepé-

re forradalmi gyűlést hívtak össze, s fél órán belül leszerelték a tisztjeinket. Megalakult a Ka-

tonai Forradalmi Tanács és átvette a hatalmat. Minden század két embert delegált. A kb. 20 

főből legalább a fele MUSZ-os volt. A mi századunkból rám esett a bizalom. A másik kiküldött 

újonc volt, értelmes embernek tartottuk, az volt a benyomásunk, hogy együttérez velünk. Ké-

sőbb Zalában magas rangú rendőrtiszt lett, majd – még a Kádár-korszakban – váratlanul 

                                                                                                                                                                                     

milliméter a változatlan, jól bevált 500 milliméter hosszú döfő-szuronnyal. Az öt, töltőlécen elhelyezett, vagy 

kézzel betöltött töltény befogadására alkalmas, középágytáras, forgó tolózáras ismétlőpuska. 
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nyugdíjazták. Mindenkinek a fantáziájára bízom életútját, én annyiban hálás vagyok neki, 

hogy rám nem emlékezett… 

Egy említésre méltó személyes epizódra emlékszem még. '56 nyarán Budapestről hozzánk he-

lyeztek egy öreg katonát, akiről zárkózott magatartása miatt az sem derült ki egyértelműen, 

hogy öreg MUSZ-os volt-e. Kopácsinak
848

 hívták és jó összbenyomást keltett. Ezt az embert 2-

3 nappal a nov. 4-i orosz támadás előtt Maléter Pál azonnali hatállyal visszarendelte Buda-

pestre. November 4-én az ismert eseményeket hallgattuk végig a rádióban. Tisztjeink azonnal 

eltűntek. Egy őrmester maradt velünk és igyekezett minket az ellenállásról lebeszélni, de nyi-

tott kapukat döngetett, mert adott körülmények és felszereltség mellett annak semmi értelme 

nem lett volna. 

Megszűnt az étkeztetés, se reggeli, se ebéd – az ellátást a bánya adta, saját konyha és élelmi-

szerkészlet nem volt –, így helyzetünk délutánra kritikussá vált. Úgy határoztunk, hogy felosz-

latjuk a tábort, mindenki cselekedjen legjobb belátása szerint…
849

 

Érdemes megjegyezni, hogy a MUSZ-osok közül alig akadt olyan, aki elhagyta az országot, 

aki viszont megtette, annak nyomós oka volt rá… 

November 7-én értem haza a szülőfalumba. így fejeződött be két éves kényszermunkám, amit 

az „elvtársak" katonai szolgálatnak neveztek…”
850

 

 

„… Az 1956. október 26-tól sorra megnyitott KÖMI táborok lakói néhány napon belül 

elhagyták a bányásztelepüléseket és haza, illetve sokan Budapestre távoztak. A KMKA kato-

nái csak részben tettek így, több helyütt (pl.: Zircen, Komlón) csatlakoztak a helyi forradal-

márokhoz, mindenesetre a termelésben többé nemigen lehetett számítani rájuk… 

December 24.  

• A Kádár-kormány rendeletben szünteti meg a Katonai Műszaki Kisegítő Alakulatot 

(KMKA), ezzel eltűnnek szénbányákból a bányászok által sokat kifogásolt rabok után, a kato-

nák is. A KMKA sorállományú tagjai nagyrészt a forradalmárok oldalán vett részt az októberi 

eseményekben, míg a tisztek közül sokan önként álltak be karhatalmi alakulatokba…”
851

 

 

 

 

 

 
                                                           

848
 Úgy gondolom, hogy biztosan nem Kopácsi Sándorról, a későbbi Nemzetőrség főparancsnok helyetteséről 

van szó, mert ő ekkor még javában Budapest rendőrfőkapitánya volt, 1952-től. 
849

 A munkaszolgálatot hazánkban formailag egy 1956.dec.18-i határozat szüntette meg, de a musz-os alakulatok 

és katonák már a forradalom alatt szétszéledtek, egy részük a forradalmárok oldalán a fegyveres harcban is részt 

vett. 
850

 Csertán Ferenc visszaemlékezése.  
851

 Bircher Erzsébet – Schuller Balázs szerk.: Bányászok és bányászvárosok forradalma, 1956. Tanulmányok az 

1956-os forradalom és szabadságharc 50. évfordulójának tiszteletére. (Központi Bányászati Múzeum Közlemé-

nyei 5. Sopron, 2006) Kronológia.  



Rónaföldi Zoltán  A „borsodi kooperáció” és Kazincbarcika építése 427 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kazincbarcika a Szabad Európa Rádió 

hullámhosszán 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rónaföldi Zoltán  A „borsodi kooperáció” és Kazincbarcika építése 428 

 „A háború 90 százalékban információ.” 

Bonaparte Napoleon 

 

Az 1950-es években, de természetesen később is, a politikai szembenállás az állandó 

„viaskodásra”, egymás gyanúsítgatására, egyáltalán a politikai felforgatásra irányult mindkét 

fél által.  

Itt aztán az írott sajtó, a televízió és nem utolsó sorban a rádióadók voltak azok, amelyek főleg 

kivették a részüket ebből. Az írott sajtó és a könyvek nem igazán lehettek hatásosak, mert 

ezeket egyszerű módszerrel korlátozhatták hazánkban. A külföldi újságok, lapok, folyóiratok 

csak az arra megfelelően „érett” politikai vonalhoz jutottak el. Ők is fordításban kapták a 

kivonatolást nagyrészt. A televízió akkor még az ’50-es években – főleg az elején – gyakorla-

tilag itt alig létezett. 

Maradtak a rádióállomások, amelyek viszont igen jó hatásfokkal működtek. Minden-

képpen szükséges egy rövid bemutatás tehát, hogy érzékeltessük, milyen fontos szerepe volt a 

rádiónak a magánember szempontjából és mekkora „fejfájást” okozott ez a politikának és az 

ország dogmatikus vezetésének! Akik időt, pénzt, fáradtságot nem kímélve, próbálták ezt az 

egészet „megrendszabályozni”. 

Hazánkban a „rádió aranykora” igazán az 1940-es évektől datálható, ekkortól már mind az 

adások, mind a vevőkészülékek megfelelően magas színvonalon álltak. Ez aztán még az 

1950-es és ’60-as évekre is igaz volt. 

A következőkben a „rádiózás” hazai problémáját mutatjuk be vázlatosan az 1950-es évekre 

kivetítve!
852

  

A propagandaelmélet egy korai magyar kutatója a szellemi harc módszereit és fegyvereit 

vizsgálva már 1942-ben arra hívta fel a figyelmet, hogy  

 

„az új világ leghatalmasabb és legeredményesebb propagandaeszköze a rádió. Zavar-

talanul végezheti bomlasztó munkáját – írja a szerző –, mert abban földi ember megakadá-

lyozni nem tudja. Hatótávolsága megmérhetetlen. Népszerűsége pedig olyan nagy, hogy egy 

egy rádión leadott hír az ország vagy a világ legrejtettebb zugába is eljuthat. S ma már min-

den faluban és tanyán megtalálható.”
853

 

 

Némi túlzással azt is lehet állítani, hogy éppen ezért jelentették az ötvenes évek a rádi-

ózás fénykorát. A határokon túlra sugárzott adások száma is megsokszorozódott. Minden or-

szág egyszerre volt más államok rádióállomásainak célpontja, ugyanakkor ő maga is saját 

                                                           
852

 Az itt közölt részletek Révész Béla: Manipulációs technikák a hidegháború korai szakaszában. Magyarország 

és a Szabad Európa Rádió 1950-1956. http://mek.oszk.hu/01900/01988/01988.pdf 
853

 Csikós Jenő: A másik front.  A szellemi harc módszerei és fegyverei.  Singer és Wolfner, Bp., 1942 

http://mek.oszk.hu/01900/01988/01988.pdf
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műsor-szórással volt állandó szereplője ennek a sajátos retorikai eszközökkel folytatott harc-

nak. 

Magyarország is – mindkét említett formában – aktív szereplője volt a médiaháborúnak. Nem 

csak közvetlen környezetében, de a Távol-Kelettől Dél-Amerikáig a hivatalos politika magya-

rul és idegen nyelveken egyaránt igyekezett megismertetni feltételezett hallgatóságával a népi 

demokráciáknak, a béketábornak újabb és újabb győzelmi eredményeit. Ugyanakkor a magyar 

nyelvű külföldi adók is magas óraszámban sugározták az ország felé a szabad világ híreit.  

Egy, a Magyar Dolgozók Pártja Politikai Bizottsága számára készült feljegyzés 1954 végén 

így összegezte a kialakult helyzetet: 

 

„Hazánk felé jelenleg Szabad Európa, Amerika Hangja, London, Páris, Vatikán, Ró-

ma, Ankara, Madrid és Tel-Aviv sugároz propagandaadást.  Az ellenség naponta 110-120 

különböző frekvencián, összesítve 210-220 órán át dolgozik ellenünk. A legtöbbet Szabad Eu-

rópa dolgozik, naponta 20-25 frekvencián 150-160 órán keresztül sugároz felénk propagan-

daadást.” 

 

Meglepő, de a Magyarországról külföldre irányuló műsorszórás időben és kapacitás 

tekintetében is kezdetben, lépéselőnyben volt az ideirányuló nyugati magyar nyelvű rádió-

adásokkal szemben.  Még javában tartottak a SZER megindulásával kapcsolatos tervezgeté-

sek, és az 1942 óta működő Amerika Hangja rövidre szabott adásidejével aligha konkurálha-

tott a magyar rádióval, mégis az MDP Titkárságának 1949. július 6-i ülésén az Agitációs és 

Propaganda Kollégium már így jellemezte a kialakult helyzetet: 

 

„A Magyar Rádió Külföldi különszolgálata hat nyelven és nyolc adásban sugároz hír-

anyagot. Az idegennyelvű hírszolgálat lebonyolítása a legerősebb magyar adón, a Kossuth 

adón, a középhullámon történik. 1950 júniusában üzemképes lesz a két kW-os rövidhullámú  

szórótorony, és ezzel Magyarország a legerősebb adólehetőséggel fog rendelkezni egész Dél-

Kelet-Európában. Ezeknek az adóknak üzembe helyezésével adásaink nemcsak Észak-

Amerikában, hanem Kanada magyarlakta vidékein és Dél-Amerikában is nagy részben hall-

hatók lesznek”.
854

 

 

Tekintettel pedig arra, hogy egy hónappal korábban tartóztatták le Rajk Lászlót, így 

már Jugoszlávia vonatkozásában is új elképzeléssel áll elő az Agitációs és Propaganda Kollé-

gium: 

 

„Javasoljuk a jelenlegi napi kétszeri horvát nyelvű adáson kívül egy harmadik szerb, 

horvát adás műsorba iktatását.  Javasoljuk továbbá, hogy a Kossuth rádió programjának be-

                                                           
854

 MOL 276.f.53/53.ö.e (Nagyon figyelemre méltó, hogy hazánk ekkor ennyire a szívén viselte a külföldi tájé-

koztatás fontosságát! Gyakorlatilag azonban ez szovjet nyomásra és inspirációra történt. Mindenképpen expor-

tálni kellett az eszmét!) 
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fejezése után, tehát 0.10-0.40-ig iktassunk be egy félórás időtartamú adást a szovjet rádió 

„Diktovka” módszeréhez hasonlóan olyan ütemben diktálva, hogy azt az íráshoz nem szokott 

emberek is könnyen lejegyezhessék. Ebben a híradásban ideológiai cikkeket diktálnánk, amit 

a jugoszláv elvtársak az országban terjeszthetnének”.
855

 

 

Ezzel egyidőben a propagandaháborúnak az internacionalista kötelezettségekből szár-

mazó feladataiból is kivette a magyar rádió a maga részét. Feljegyzés az MDP Politikai Bi-

zottsága számára „Az épülő kommunizmus nagy országában” című adással kapcsolatban: 

 

„A moszkvai rádió 30 perces műsora, amelyet a magyar rádió naponta közvetít, igen-

fontos politikai feladat megoldására hivatott.  A műsor, melyet kinn Moszkvában szerkeszte-

nek, segítheti egész Szovjetuniót ismertető és népszerűsítő rádiópropagandánk megjavítá-

sát.”
856

 

 

A hazánk felé sugárzó rádiók legfontosabbjai a Szabad Európa Rádió,
857

 az Amerika 

Hangja,
858

 Deutsche Welle,
859

 Rádió Belgrád
860

 és a BBC
861

voltak, de természetesen ezeken 

                                                           
855

 MOL 276.f.53/53.ö.e 
856

 MOL 276.f.89./251.ö.e.; 1956 nyarán a Szovjetunióban járt magyar rádió-küldöttség felvetette, hogy a Szov-

jet Rádió által szerkesztett „Az épülő kommunizmus nagy országában” című  ún.  békeműsor sem  a  tartalom,  

sem  a  színvonal  szempontjából  „nem  váltotta  be  a  hozzáfűzött  reményeket”.  A műsor sugárzására utoljára 

1956. október 23-án került sor.  
857

 A Szabad Európa Rádiót és testvérszervezetét, a Szabadság Rádiót (SZER, angolul Radio Free Europe/Radio 

Liberty) az Egyesült Államok kormánya hozta létre a hidegháború kezdetén azzal a céllal, hogy híreket és infor-

mációkat sugározzon Kelet-Európába, Közép-Ázsiába és a Közel-Keletre azokba az országokba, ahol „a kor-

mányzatok betiltották vagy akadályozzák az információk szabad áramlását”. A Szabad Európa Rádiót hivatalo-

san az amerikai kormány által létrehozott National Committee for a Free Europe nevű szervezet alapította 1949-

ben az antikommunista propaganda céljaira. A főleg a Szovjetunióba sugárzó Szabadság Rádió két évvel később 

jött létre, majd a két szervezet 1976-ban egyesült. Az érintett kommunista kormányok gyakran küldtek hírszer-

zőket a két szervezetbe, több ilyen beépülés tartós sikerrel járt. A rádió adásait emellett igyekeztek elektroniku-

san zavarni, vételi lehetőségeit korlátozni. A Szabad Európa Rádió/Szabadság Rádió a kezdetektől 1972-ig költ-

ségvetési támogatást kapott a CIA-tól. Az első években a CIA és az amerikai külügyminisztérium irányelveket 

dolgozott ki a rádió számára, a későbbiekben a rádió által képviselt politikai irányvonal a hivatalos szervek és a 

szerkesztőség tagjai közötti konzultáció során alakult ki. A SZER tevékenységének egyik legtöbbet kritizált 

fejezete az 1956-os forradalom alatti működése.  
858

 Amerika Hangja. Voice of America (VOA). Az amerikai kormány által finanszírozott állami multimédiás 

ügynökség, amely az Egyesült Államok szövetségi kormányának nem katonai, külső műsorszórásának hivatalos 

intézménye. Ez a legnagyobb amerikai nemzetközi műsorszolgáltató. A VOA több mint 40 nyelven készít digitá-

lis, televíziós és rádiós tartalmat, amelyet a világ minden táján elosztott állomásoknak terjeszt. Elsősorban a 

külföldieknek szól, így a VOA ez által befolyásolja a külföldi közvéleményt az Egyesült Államokkal és vezetői-

vel kapcsolatban. 1942-ben hozták létre. 1947-ben kezdte a VOA az orosz nyelvű adását, természetesen a szovjet 

politika ellen. A Szovjetunió 1949. április 24-én válaszolt a VOA-műsorok elektronikus zavarásának elkezdésé-

vel. Magyar nyelvű adásai 1942 és 2004 között voltak.  
859

 A Deutsche Welle (rövidítése: DW, jelentése: Német Hullám) egy németországi külföldieknek szóló közszol-

gálati médium, ami az ARD szövetség tagja. A társaság központjai Berlinben és Bonnban találhatók. A társaság 

30 nyelven sugároz televíziós és rádiós műsorokat. A társaság DW Akademie nevű iskolája média szakemberek 

továbbképzését és a média számára szakmai-fejlesztési segítséget nyújt. A társaság elődje, már a Weimari Köz-

társaság idején, 1929-ben jött létre Weltrundfunksender néven, ami rövidhullámon sugárzott rádiós műsorokat 

külföldieknek. A nácik hatalomra kerülése után 1933-tól az adó neve Deutsche Kurzwellensender lett, ami a náci 

propaganda szócsövévé vált. A mai néven működő társaság 1953. május 3.-án indult el rádiós műsorként, az 

újjáalapított rádió első napja alkalmából Theodor Heuss NSZK elnök beszédet tartott, amelyben "A világ minden 
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kívül a spanyoloktól, a szovjetekig mindenki sugárzott magyar nyelvű adásokat. Én, mint 

„lelkes rádióamatőr”, a ’60-as években még kínai magyar adást is fogtam a rövidhullámon! 

 

A történetünk szempontjából a külföldi rádiók közül a Szabad Európa Rádió volt a 

leglényegesebb, ezért erről egy kicsit részletesebben is írunk. 

Kevésbé ismert az a tény, hogy a Szabad Európa Rádió az 1951. október 6-i indulása előtt is 

jelen volt már az éterben – kisebb teljesítménnyel és alacsonyabb műsoridővel, – mondhatni 

kísérleti jelleggel.
862

 

Az adásidő az alábbiak szerint bővült ebben az időszakban: 

 1950. aug. 4-  → 2 x 30 perc (este 8.40 és 10.40) 

 1951. jan.-  → 4 x 30 perc (16.00, 18.30, 21.00, 23.30) 

 1951. okt. 6-  → reggel 5-től (vasárnap 7-től) 24.00 + 0.10 - 0.40-ig „Éjje- 

li őrjárat”; 

                                                                                                                                                                                     

részén élő honfitársak"-ról beszélt. Júniusban szerződést írt alá a társaság a regionális közszolgálati médiumokat 

tömörítő ARD-vel és így a föderatív ARD szövetség tagmédiuma lett. A programkészítéssel kapcsolatos felada-

tokkal a szerződés értelmében az akkori Nordwestdeutscher Rundfunkot és a kölni székhelyű Westdeutscher 

Rundfunkot látták el és ugyanígy a két médium intendánsa feladata volt a Deutsche Welle vezetése. 1954 októ-

berében megkezdődött a társaság angol, francia, spanyol, portugál és lengyel nyelvű rádió adása. 1960-ban köz-

jogi intézménnyé vált a társaság, miután ezt megszavazta a Bundestag. A törvény értelmében a Deutschlandfunk 

rádióval kellett együttműködni, ugyanakkor a Westdeutscher Rundfunktól elkülönülve külön épületbe költözött a 

társaság. 1962-ben a rádiós műsorok újabb nyelvek indult el: perzsa, török, orosz, cseh, szlovák, magyar, szerb 

és horvát nyelven. 1963-ban pedig már bolgár, román, szlovén és indonéz nyelven is sugároztak. Ebben az évben 

sugározta a társaság az első filmhíradóit. 1964-től görög és olasz nyelven is sugároztak műsorokat. A magyar 

adás 1962 és 2000 között volt hallható a rádióban. A magyar adás 1994-ig 120 perces volt, majd azt követően a 

2000-es megszűnésig 30 percnyire csökkentették a műsoridőt. A magyar adás szerkesztői Palásthy Rezső, Kys 

Walter, Piribauer Károly, Kürt Kwasny és Simányi Tibor voltak. 
860

 A Rádió Belgrád (Beograd) elődje, a Beograd-Rakovica Rádió 1924-ben kezdte meg programját, és része volt 

egy állami vezeték nélküli távíró állomásnak. Az 1950-es évek szembenállása miatt ellenséges adónak számított! 
861

 A British Broadcasting Corporation, röviden: BBC egy állami tulajdonú, kvázi független brit közszolgálati 

műsorszolgáltató, egyben a világ legnagyobb műsorszolgáltatója. Csak az Egyesült Királyságban 24 000 alkal-

mazottat foglalkoztat, költségvetése eléri a 4 milliárd fontot (kb. 1500 milliárd forint). Működési költségeit első-

sorban a brit állampolgárok által fizetett televízió üzembentartási díj fedezi. 1922-ben alakult meg British 

Broadcasting Company Ltd néven, majd 1927-ben került állami tulajdonba. 1939. szeptember 3-án jelentette be 

Neville Chamberlain miniszterelnök a II. világháború kitörését és Nagy-Britannia hadba lépését Németország 

ellen. A bejelentés után két nappal, 1939. szeptember 5-én szólalt meg először magyarul a BBC az éterben. Ak-

kor már a BBC sugárzott arabul, spanyolul és portugálul, de a II. Világháború megindulása után a brit kormány 

szükségesnek látta, hogy bővítse a nyelvek számát. Így indultak meg a magyaron kívül a cseh, lengyel, szerb-

horvát, francia, német és olasz adások is. Kezdetben egy angol igazgató állt a magyar osztály élén, de őt igen 

hamar Tarján György váltotta fel ezen a poszton. A rövidhullámú adások józanságukkal és tárgyilagosságukkal 

igyekeztek ellensúlyozni a göbbelsi propagandát. Hallatlan népszerűségre tettek szert egy oxfordi történészpro-

fesszor, Carlile Aylmer MacCartney - azaz: Mekkártni Elemér - kommentárjai. A második világháborús szövet-

séges győzelem után, különösképp pedig a kommunisták magyarországi hatalomátvételét követően egyre fonto-

sabb szerepet kapott a BBC magyar adásainak pártatlan, független és tárgyilagos hangvétele. Fontos szerepe volt 

a Magyarországgal kapcsolatos brit politika megismertetésében. A Sztálin- és Rákosi korszak éveiben a BBC 

magyar osztálya már igen jeles újságírógárdával büszkélkedhetett. Az osztályt Rentoul Ferenc vezette, a munka-

társak között volt a humorista Mikes György, aztán Tábori György, Katona Pál, Urbán György, Kanócz István 

majd az Olaszországból érkezett Cs. Szabó László. Az 1956-os forradalom idején - az akkori Szabad Európával 

ellentétben - a BBC nem igyekezett hiú ábrándokat ébreszteni egy esetleges nyugati fegyveres segítségről. 
862

 OSA-RFE, Magyar gyűjtemény, ITEM No 8975/51. 
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Ekkor a napi 19 és fél órás adásidőnek még mintegy 3/4-e ismétlés. Hírek 30 %, 

kommentár 10 %, zene 20 %, prózai műsor 40 % (ennek 1/3-a politikai, a többi ismeretter-

jesztő, irodalmi műsor).   

Nemzetközi vonatkozásban is újdonságnak számított, hogy minden órában 10 perc friss hír-

anyag szerepel a műsorban.  Fontosabb  állandó  politikai  műsorszámai  még  ekkor  a  

 Nyugati kisgazdaság,  

 Képek a nyugati munkás életéből,  

 Tudomány és találmányok,  

 Nemzetközi (illetve magyar) hír- és helyzetmagyarázat,    

 Európa-mozgalom (európai egyesülési törekvések),  

 Népek a szovjet igában, 

 Reflektor  

Ez utóbbi a SZER egyik leghíresebb–hírhedtebb műsora; a fennmaradt dokumentumok szerint 

szerkesztője, Gallicus (Mikes Imre)
863

 irritálta leginkább a SZER-stábból a mindenkori ma-

gyar vezetőket 1951 és 1976 között, amíg csak élt a műsor. A Fekete hang (szerkesztője 

Igady-Kiss Sándor)
864

 stílusában, hangvételében az egyik legjellegzetesebb terméke a hideg-

háborús propagandának.  Kis- és középszintű politikai, tanácsi, munkahelyi vezetők konkrét 

ügyeit tárgyalta, fenyegető hangvétellel kommentálva ezeket, miközben gyakran kiderült, 

hogy a mikro-horrortörténeteknek gyakran nincs is valóságalapjuk.  Rövid  ideig  tartó  pálya-

futása  után  a  kevésbé  agresszív  hangot megütő, bár hasonló profilú A vádlottak padján 

című műsor követte. 

Az információkból való részesedés a politikai pozíció és a presztízs egyik legfonto-

sabb szimbolikus kifejezése minden diktatúrában. Némi sértődöttséggel ugyan, de hiteles ké-

pet rajzolt erről visszaemlékezésében Farkas Vladimir, aki 1950-55 között az Államvédelmi 

Hatóság határon túli felderítő szervezetének volt a vezetője, majd vezető-helyettese. Ráadásul 

1950-től1953-ig pedig az ÁVH-kollégiumnak is tagja volt! 

 

„Az országban uralkodó bizalmatlanság nevetséges megnyilvánulásának tekintettem, 

hogy én, mint az ÁVH egyik legfontosabb főosztályának vezetője, nem kaptam betekintést az 

MTI bizalmas információs jelentéseibe, amelyek elsősorban a magyar nyelvű külföldi rádiók 

és a sajtó híranyagát tartalmazták.  Igaz, hogy egyre inkább rendelkezésemre álltak az akkori 

magyar emigrációs sajtótermékek.”
865

 

                                                           
863

 Az álneveket a Magyarországon maradt rokonokon és ismerősökön esett megtorlások megakadályozása érde-

kében használták a SZER alkalmazottai – többnyire eredménytelenül. 
864

 Igady-Kiss Sándor (sok tanulmányban Igady-Kiss Ferenc szerepel) Az 1940-es évek végén Franciaországban 

élt. Különböző emigráns lapokat szerkesztett: Ami a Szabad Szájból Kimaradt (1949), Emigráns Szabad Száj 

(1950-51), Szabad Száj (1952-). A Szabad Európa Rádió munkatársa volt közel 37 éven át (1951. augusztus 28-

tól 1988. június 30-ig.). Rádiós álneve: Karácsonyi Tamás. Ő szerkesztette az egyértelműen propaganda célokat 

szolgáló és hidegháborús propagandatechnikákat alkalmazó Fekete Hang című műsort. Nyugdíjasként Münc-

henben élt élete végéig. 
865

 Farkas Vladimir: Nincs mentség. Az ÁVH ezredese voltam. Interart, Bp. 1990. (Farkas Vladimir (szül. Lőwy 

Vladimir) (Kassa, Csehszlovákia, 1925. augusztus 12. – Budapest, 2002. szeptember 13.) államvédelmi alezre-

des, az ÁVH egyik vezetője, memoárszerző. Farkas Mihály fia. Jelentős részben az ő közreműködésével és veze-

tése alatt épült ki az ÁVO és később az ÁVH technikai eszköztára. Az operatív technikai alosztály vezetőjeként 
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A politikai vezetés egyértelműen valamilyen válaszadásra kényszerült a SZER egész 

működésével és annak egyes műsoraival kapcsolatban is.  Mai szemmel nézve akár nevetsé-

gesnek is tűnhet az az igyekezet, amellyel a politikai vezetés primitív intézkedéseivel kívánta 

elejét venni a megtévesztő, háborúra uszító imperialista nézetek elterjedésének, pedig az ilyen 

elhárító jellegű döntések meghozatala akkoriban az egész béketáborban általános volt. Kiin-

dulásként és némi előrelátással már 1948 végén meg kívánták akadályozni azoknak a rádióké-

szülékeknek a gyártását, behozatalát vagy forgalmazását, amelyek az ellenséges rádióállo-

mások adásainak vételére alkalmasak lehettek, helyettük a csak a két magyar műsor fogására 

alkalmas néprádiók gyártását írták elő. Ezért az MDP Szervező Bizottsága ekkor úgy döntött, 

hogy a világvevő (vagy ahogyan a korabeli rádiótechnika inkább nevezte: európavevő) készü-

lékek gyártást azonnal be kell szüntetni.
866

 

Végül az az Orwell-i fogantatású ötlet győzött, amely következtében az ötvenes évek 

közepére már mintegy félmillió háztartásban olyan vezetékes rádió működött, amely csak a –

többnyire a pártbizottságon, vagy a tanácsházán elhelyezett – központi rádiókészülék által 

fogott egyetlen műsor hallgatását tette lehetővé. Az 1950. november 22-én az MDP Politikai 

Bizottsága elé terjesztett és a hivatalos indoklást tartalmazó javaslat szerint háború esetén az 

ellenséges rádiópropaganda behatolásának meggátlására célszerűnek mutatkozhat a rádióké-

szülékek bevonása. Erre az esetre is biztosítani kell azonban a központi hírszerzés lehetőségét 

és ezért az Államgazdasági Bizottság javasolja, hogy építsünk ki vezetékes rádiórendszert. 

A vezetékes rádió általánossá tétele azonban nem csupán arra szolgált volna, hogy ele-

jét lehessen venni az ellenséges propagandaadások vételének.  Mai szemmel nézve – az 

egyébként ugyancsak hidegháborús fogantatású – „internet” logikája csillan meg abban a 

bekábelezési javaslatban, hogy az egyes rádiós gócokat (ahonnan a kitelepített hangszórók 

működtethetők) nem is kellene szétszórni az országban. Elég lenne – akár még a rádiótól is 

független – egyet-len központ, és az egész ország azt hallhatná, amiről itt éppen informálni 

kívánnák a lakosságot.
867

 A vezetékes rádió sem népszerű nem lett, sem nem volt elterjedt.  

                                                                                                                                                                                     

például a kihallgatások hangrögzítésének irányításával vett részt az ÁVH fő tevékenységében. Az évek során - 

feltehetőleg nem függetlenül Farkas Mihály befolyásának növekedésétől - századosi, őrnagyi, végül pedig alez-

redesi rangra emelkedett, és Péter Gábor bizalmasa lett. 1950-ben, már a Belügyminisztériumtól függetlenített, 

és Államvédelmi Hatóság néven önálló szervezetté alakított munkahelyén elhagyta az operatív technikai osztályt 

és megbízást kapott az ÁVH határon túli politikai felderítésének, a Hírszerző Főosztálynak a megszervezésére. 

Vezetésével épült ki a háború utáni magyar felderítőhálózat, ez azonban 1956-ban összeomlott, feltehetően nagy-

részt dekonspirálódott.) 
866

 Sajnos, hazánkban ennek is voltak már korábbi előzményei! Egy 1934-es rendelet szerint tilos volt külföldi 

„propagandaadásokat” hallgatni. Ezt a rendeletet 1935-ben visszavonták. 1941-ben Bárdossy László miniszterel-

nök rendelt el újabb korlátozást. (8.820/1941. M.E.) Ez a rendőrség előtt ismert „zavarkeltő, veszélyes, rendbon-

tó, felforgató” személyek ellen irányult. A büntetés mellett a készülék elkobzásával járt. A háború elején a had-

viselő országokban kivétel nélkül ilyen rendszabályokat hoztak, nem csak nálunk! 1944 márciusában Sztójay 

miniszterelnök ezt aztán már jócskán szigorította, mert a nem német érdekeltségű adásokon kívül mindent letil-

tottak, a megfelelően súlyos szankciókkal és katonai bíráskodással. A zsidókra ettől még súlyosabb következmé-

nyek vonatkoztak. A rengeteg beszolgáltatott rádiót a légoltalom és más céllal próbálták meg hasznosítani, cse-

kély eredménnyel. A nyilas időkben általános rádiókészülék beszolgáltatást írtak elő. A szakszerűtlen tárolás 

miatt a készülékek nagy része tönkrement, egy jelentős részét pedig a szovjetek „intézték” el. 
867

 Mint minden hasonlat, ez is sántít! A vezetékes rádión csak egy vélemény megy, ezzel tehát ez a hiba. Az 

interneten pedig számtalan, ezzel meg az a probléma, hogy a sokból mi a valós, ha mindenki mindent vélemé-

nyez? 
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A lakosságnál levő, viszonylag jó minőségű, azaz több hullámsáv vételére alkalmas 

készülékek száma is magas volt hazánkban, ezért ezekkel az eszközökkel és a rádiógyártás és 

készülékek forgalmazásának korlátozásával nem igazán lehetett ezt az ügyet kezelni.  

Annál is inkább, mivel a külföldi adások hallgatásának itthon is elismert okai is voltak! 

Egy idő után mégis azokat az okokat kezdték keresni politikailag, amelyek vonzóbbá teszik az 

ellenséges rádióadásokat a hallgatók számára a hazaiakénál. Nem kevés bátorságra lehetett 

szükség a Népművelési Minisztérium Tájékoztató Főosztályán ahhoz, hogy tulajdonképpen az 

igazi magyarázatát adja ennek a felvetésnek – 1951 tavaszán: 

 

„Egyik hiányossága az MTI külpolitikai kiadásainak az, hogy fontos világpolitikai 

eseményekről gyakran egyáltalán nem tudósít vagy csak napokkal később kommentárok for-

májában ad róluk hírt... Ilyen esetben fennáll a veszély, hogy rászorítjuk az olvasókat az el-

lenséges rádiók híreinek meghallgatására, kiegészítve hiányos információikat.”
868

 

 

Öt évvel később, már a XX. kongresszust követően hallható ismét ez a kritikus hang, olyany-

nyira, hogy még egy 1956. április 2-án megtartott államvédelmi pártaktíva értekezleten is 

elhangozhatott a következő vélemény (igaz, némileg más szándékkal): 

 

„Csak az utóbbi hónapokban, mióta a rádió-részletfizetési akció megindult 17.000 da-

rab világvevő készüléket adtak el, több mint egymillió előfizetője van a rádiónak. S azokat a 

kérdéseket, amiket a Szabad Nép nem magyaráz meg, azt megmagyarázza az Amerika Hang-

ja, a Szabad Európa, és ha később a Szabad Nép már írt is ezekről a témákról, sokkal nehe-

zebb nekünk ezeket a kérdéseket kitisztázni, azok után, hogy az emberek elsősorban a nyugati 

imperialista rádió adásokból értesülnek elsősorban az emberek.”
869

 

 

Természetesen a hazai politika a SZER adásait árgus szemekkel követte, követtette! 

Ez a szolgáltatás a leghosszabb ideig a Magyar Távirati Iroda (MTI) feladatkörébe tartozott.  

A Népművelési Minisztérium Tájékoztatási Főosztálya ezzel kapcsolatba így számolt be a 

Politikai Bizottságnak: 

 

„[Az MTI-ben] Az Információs Osztályon a rádiókat figyelik, a közleményt gyorsírás-

sal jegyzik és a világsajtó jelentősebb cikkeit fordítják. Az Információs Osztályon dolgozó 

újságírók az anyagból éppúgy, mint a turnus fordítói jelentéseket állítanak össze az egyes 

rádióadások, újságok fontosabb híreinek, közleményeinek, vagy kommentárjainak tartalmá-

ról. Itt az osztályvezető jelöli ki a fordítandó cikket. 

A Házi Tájékoztatóba kerülnek az imperialista hírügynökségek jelentései, amelyből 

sokat feldolgoznak a kiadásokba: összefoglalók részeként, vagy rövidebb információk számá-

                                                           
868

 MOL 276.f.89./248.ö.e. 
869

 BM Központi Irattár 10-1415/1956. 
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ra.  A Házi Tájékoztató anyagából készül az „MTI Tájékoztató” az un.  „bizalmas”, amelyet a 

sajtó és politikai életünk vezetői számára küldenek meg.  Készül még egy kiadás néhány pél-

dányban a „Szigorúan bizalmas””.
870

 

 

A rádió megalakulását a második világháborút követő nemzetközi politikai viszonyok indo-

kolták. A Szovjetunió kiterjesztette hatalmát Közép-Európára és ráerőltette saját társadalmi 

rendszerét. Ennek következményeként sokan menekültek Nyugatra, leginkább az Amerikai 

Egyesült Államokba. Az Egyesült Államok kormánya a szovjet terjeszkedés feltartóztatása 

érdekében ezért kezdeményezte 1947-ben egy olyan szervezet létrehozását, amely a szovjet 

befolyás alá került kelet-közép-európai lakosság számára a polgári demokrácia értékeit kíván-

ta sugározni. 1949. május 17-én New York államban bejegyezték a Szabad Európa Bizottsá-

got (Committee for a Free Europe), amelynek osztályaiként megalakultak a Nemzeti Bizott-

mányok (1949. július 21-én a Magyar Nemzeti Bizottmány) és 1949 decemberében a Szabad 

Európa Rádió. New Yorkban megkezdődött a Magyar Osztály megszervezése, munkatársai-

nak kiválasztása. 1950. augusztus 4-én kísérleti jelleggel beindították a magyar nyelvű adást. 

A New Yorkból sugárzott műsor naponta kétszer jelentkezett, s főleg híreket közvetített. 1951 

májusában a SZER európai központja Münchenbe került át. 1951. október 6-án már Münc-

henből adta magyar nyelvű egész napos műsorprogramját a Szabad Európa Rádió. 

Az 1950 augusztusában megindult magyar adások hangszalagjait kezdetben repülőgépen At-

hénba szállították, majd egy hajón lévő rádióállomás sugározta Magyarországra. 1951 és 1962 

között a rövidhullámú magyar adások nagy részét a München melletti Holzkirchenből, ezután 

Portugáliából sugározták. A magyar osztály 81 munkatárssal dolgozott. 

 

Egy 1955. márciusi országos államvédelmi értekezleten Piros László
871

 belügyminiszter tar-

tott beszámolót az ellenséges tevékenységek fő irányairól. Ebben ő is az államellenes aktivitás 

és a külföldi rádióadók tevékenységének elválaszthatatlanságát kívánta bebizonyítani: 
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 MOL 276.f.89./248.ö.e. 
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 Piros László (Újkígyós, 1917. május 10. – Szeged, 2006. január 13.) magyar katona, kommunista politikus, 

belügyminiszter. Eredeti végzettsége hentessegéd. 1945 januárjában egy csoport volt partizánnal tért haza Ma-

gyarországra, Debrecenbe, ahol az ideiglenes magyar kormány működött. Budapestre kerülve kb. két hétig nyo-

mozó volt a politikai rendőrségen. 1945 februárjában a Szaktanács kis- és vegyesipari titkára lett. A szakszerve-

zetek XVI. közgyűlésén, 1945. december 2-án főtitkárhelyettessé választották. 1945. június 24-én a szakszerve-

zetek képviseletében jutott be az Ideiglenes Nemzetgyűlésbe. 1945-től 1957-ig nemzetgyűlési, illetve országgyű-

lési képviselő. 1946 januárjától 1950 decemberéig az MKP, illetve az MDP budapesti pártbizottságának, 1948. 

júniustól, az egyesülési kongresszustól 1956 októberéig az MDP Központi Vezetőségének tagja, illetve póttagja. 

1950 és 1953 között, majd 1955. áprilistól 1956. október 23-ig a politikai bizottság póttagja volt. 1949-ben a 

SZOT főtitkárhelyettese és a Magyar Élelmezési Dolgozók Szakszervezetének elnöke. 1950-ben az Államvé-

delmi Határőrség parancsnokává nevezték ki vezérőrnagyi rangban. 1953. június 4-től Gerő Ernő belügyminisz-

ter első helyettese, majd 1954. június 6-tól belügyminiszter. Belügyminiszteri minőségében részt vett a koncep-

ciós perek felülvizsgálatával, az áldozatok rehabilitálásával megbízott bizottság munkájában. Az MDP Központi 

Vezetőségének 1956. október 23-án éjszaka tartott ülésén kimaradt a politikai bizottságból, 26-án a kormányból 

is. Október 28-án Gerővel, Hegedüs Andrással együtt a Szovjetunióba távozott. November 3-án visszatért az 

országba. November 10-én Kádár János felszólítására visszament a Szovjetunióba, ahonnét 1958 augusztusában 

térhetett vissza Magyarországra. 1957. május 9-én az országgyűlés megfosztotta mandátumától. 1958 szeptem-

berétől a Szegedi Szalámigyár főmérnöke, majd 1969-től igazgatója volt. Vezetése alatt a hetvenes években sor 

került a gyár történetének legnagyobb rekonstrukciójára. 1977-ben ment nyugdíjba mint a Szegedi Szalámigyár 
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„A politikai vonatkozású híranyagok szerzésében különösen aktív a Szabad Európa 

hírszerző hálózata, továbbá a vatikáni hírszerzés, amely a feloszlatott szerzetesrendek illegá-

lis vezetőin és tagjain keresztül rendszeres tájékoztatást igyekszik szerezni a magyarországi 

egyházi és politikai helyzet alakulásáról... 

A külföldről irányított ellenforradalmi propaganda tevékenység méreteire jellemző, hogy a 

Szabad Európa és az Amerika Hangja rádiók mellett még további 7 kapitalista állam rádiója 

sugárzott naponta 110 különböző frekvencián 210-220 órán át ellenséges rádióadást elle-

nünk. 

Több adatunk bizonyítja, hogy az ellensége propaganda hatására egyes személyek spontán 

felajánlkoztak az imperialista hírszerzőszerveknek kémtevékenység folytatására... A propa-

ganda szervek apparátusa úgy a határon kívül, mint az országon belül egyben széleskörű poli-

tikai, gazdasági sőt katonai vonatkozású kémtevékenységet is folytat. A különböző források-

ból, így ügynökségükön keresztül kiszökött hazaárulók kihallgatásából, valamint a hivatalos 

sajtóból szerzett adataikat összegyűjtik, rendszerezik, kiértékelik és felhasználják ellenünk. E 

tevékenység méreteire jellemző, hogy egyedül az ún. Szabad Európa magyar osztálya 126 főt 

foglalkoztat. Államvédelmi szerveink közelmúltban számoltak fel egy kémrezidentúrát, mely-

nek vezetője mint mozgó postát a nemzetközi postazsákba rejtve továbbította a kémadatokat a 

Szabad Európa nevű kémszervezet részére... Éppen ezért az a feladatunk, hogy az eddiginél 

nagyobb erővel és eredménnyel harcoljunk az ellenséges hírszerző és ellenforradalmi propa-

ganda gócok ellen, mert az ellenséges propaganda egyben a hírszerzés és más aknamunka, 

így az illegális szervezkedések, a szabotázs, a kártevés bázisa, melegágya.”
872

 

 

A Belügyminisztérium államvédelem szerveinek munkájáról a belső reakció elleni harc 

vonalán című, 1956. áprilisában született jelentés ugyanezt az álláspontot képviselte: 

 

„1955-ben a Belügyminisztérium államvédelmi szervei 7 kémrezidentúrát, illetve 100 kémet 

derítettek fel és vettek őrizetbe. A leleplezett kémek 61 %-a az USA hírszerzőszervek ügynöke 

volt. A letartóztatott amerikai kémek közül 20 fő a Szabad Európa Rádió hírszerzőszerv irá-

nyítása alatt állt. 

...Nem teljesen ellenőrzött adatok szerint 1955 végén az országban 99 illegális szervezkedés 

működött. A szervezkedések kb. 60 %-a 1953-54-ben, 16 %-a 1955-ben jött létre. Propagan-

datevékenységet folytat 48, rendszerváltozásra, hatalomátvételre szervezkedik 18, fegyveres 

szervezkedést folytat 12, szabotázs-kártevésre 7, hírszerzésre 9, terrorcselekményre 2 szervez-

kedés irányul, 3 egyéb tevékenységet fejt ki. A szervezkedésen kívül mintegy 3000 ellenséges 

csoportosulásról tudunk, melyek nyilvános helyeken, illetve lakásokon jöttek össze és az impe-

rialista rádiók adásait terjesztik.”
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és Húskombinát vezérigazgatója. Nyugdíjasként évekig a Szakszervezetek Csongrád Megyei Tanácsának elnöki 

tisztét töltötte be. 
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 BM KI 2-274/c./1955. 
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 BM KI 13-75/1956. 
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Az ötvenes években a „rádióvédelem” elsősorban büntetőjogi-adminisztratív úton, 

részben pedig műszaki-technikai (adás-zavaró) eszközökkel
874

 történt.  

 

„A Szabad Európa rádió adásainak zárt lakásban történő hallgatása csak akkor való-

sítja meg a népi demokratikus államrend elleni izgatás bűntettét, ha ez más jelenlétében tör-

ténik, vagy pedig, ha a lakáson kívül tartózkodó személyek részére is lehetővé vált ezzel ezen 

rádióállomás uszító híreinek hallgatása, ezen utóbbi esetben azonban csak akkor, ha nemcsak 

az nyert tényként megállapítást, hogy a kívül levő személy tudta, hogy a lakásban a Szabad 

Európa rádiót hallgatják, hanem az is, hogy e rádióállomás milyen híreit hallotta.”  

 

A Legfelső Bíróság (LB) 1955-ben hozott elvi döntése látszólag megszorító értelmezéssel 

kívánta a szocialista jogalkalmazás számára pontosítani a népi demokratikus államrend elleni 

izgatás bűntette megállapíthatóságának körét, valójában a lényegen semmit nem változtatott. 

A hatályos törvénykönyv – a BHÖ. – ugyanis változatlanul a legkülönbözőbb államellenes 

tényállások szankcióival volt képes büntetni a „külföldi, ellenséges, magyar nyelvű rádió-

adók” hallgatásával megvalósított magatartásokat. Ezen rádiók körében a „különösen veszé-

lyes ellenség” megjelölést – a műsorsugárzás 1951-es megindulásától – a Szabad Európa Rá-

dió érdemelte ki a pártvezetés, illetve a Belügyminisztérium részéről. 

 

Mindezek miatt maradt a rádiózavarás, mint lehetőség!
875
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 A SZER 1959-ben üzembeállított új adó-berendezései 13 és 16 m-es sávban is sugározták a műsorokat (a 

legismertebb hullámhosszak a 19, 25, 31, 41, 49 méter), ezek zavarására alkalmas berendezés csak Budapest 

körzetében volt, vidéken nem. A SZER a 60-as évek elejére olyan teljesítménnyel sugározta műsorait, hogy a 

célterület 85%-án a zavarások ellenére is venni lehetett az adásokat. 1964 tavaszán, Magyarországon leállították 

a zavarást. Az 1968-as csehszlovák események hatására a magyarországi adók irányított antennák segítségével a 

lengyel, szovjet, csehszlovák területre irányuló szórást, azok pedig a magyar adásokat. 1979-tõl végérvényesen 

befejeződött a zavarás magyar területről. Uo. 11. o.) Balás B. Dénes: Rádiózavarás Magyarországon (1950–

1979).  In Rádió-Technika Évkönyve. 
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 Rádiótechnika műszaki kérdés, hogy a zavarást nem a saját ország végzi, hanem a zavaró besugárzás egy 

másik országból jön hazánk felé. Egyébként a zavarás terén megnyilvánuló „internacionalista együttműködés” 

egyáltalán nem valamiféle, a népi demokráciák közötti szokásos elvtársi gesztus kifejeződése volt. Talán a rádió-

technikában járatlanok számára is érthető, hogy a rövidhullám – amelyen a legtöbb nyugati magyar nyelvű adó 

sugárzott – „felületi hullámként” csak kis távolságra terjed; gyakorlatilag annyi kilométerre, ahány méteres a 

hullámhossz (13, 16, 19, 25, 31, 41, 49 m-es rövidhullámon a SZER adásai). „Térhullámként” viszont – mivel ez 

az ionszféráról verődik vissza – nagy távolságra sugározható az adás. Ugyanez a helyzet a zavarás esetén is. 

Ahhoz, hogy a felületi zavarás alkalmazásával teljes lehessen a lefedés, tulajdonképpen minden település számá-

ra önálló zavaróadót kellene felállítani. A térhullámú zavarás viszont, bár nagyobb terület lefedésére alkalmas, 

de ugyanakkora távolságot igényel, mint amekkora a zavarni kívánt adó és hallgatósága között van. A közvéle-

kedéssel szemben tehát a magyar zavaróállomások (pl. a legnagyobb, a székesfehérvári) tipikusan nem a magyar, 

hanem elsősorban a cseh, szlovák, lengyel és orosz nyelvű adások „lefedését” szolgálták, Magyarország pedig 

főként a Szovjetunióból, továbbá Csehszlovákiából, Lengyelországból, sőt, Romániából is kapott „csereszolgál-

tatást”. A hazai mérések szerint a hatvanas évek elején a zavarás hatásfoka reggel 5–9 óra között 30 %-os, 9-től 

15 óráig 80 %-os, de 15 órától éjjel 1 óráig csupán 10 %-os (!) volt. „Budapesten a városcentrumban számottevő 

hatékonyságú a zavarás”. Ez köztudottan annak az eredménye volt, hogy az OTI-palotában, a „Toronyban” felü-

leti jellegű, helyi zavaróállomás is működött. 
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Egy grandiózus, ám sok hibával terhelt terv a következő. Az ellenséges propagandaadások 

zavarásának helyzetéről az a jelentés számol be a legteljesebben, amelyet az MDP Politikai 

Bizottság számára készített a 118-as számú speciális postahivatal vezetője: 

 

„Az ellenséges adásokat hullámhosszanként részletezve – a külföldi segítséggel együtt 

– a következő eredménnyel zavarjuk: 

Hosszúhullámon naponta két frekvencián hét alkalommal dolgozik az ellenség, amit 30-50 %-

ban zavarunk jó eredménnyel. Segítés nélkül ilyen eredményt csak hazánk területének 1/3-án 

tudnánk elérni, mivel a hullámhossz zavarására csak egy darab 15 KW-os adó áll szabadide-

jében rendelkezésünkre.  

Középhullámon az ellenség 10 frekvencián 15 alkalommal dolgozik, amit hazánk területének 

3/4 részén 75-80 %-ban zavarunk jó eredménnyel. Külföldi segítés nélkül ilyen eredményt 

csak hazánk területének 1/4-én tudnánk elérni, mivel kevés adóberendezéssel rendelkezünk. E 

hullámsáv zavarására két darab 15 KW-os, egy darab 8 KW-os és két darab 400 W-os adó áll 

rendelkezésünkre minden időben.  A műsorszóró adókat csak szabadidejükben használhatjuk. 

Rövidhullámon, 100-110 frekvencián 186 alkalommal dolgozik az ellenség és van olyan idő-

szak, amikor egyidőben, egyszerre 30-35 frekvencián. Zavarásra rendelkezésünkre áll 10 drb 

15 KW-os és 7 drb kisteljesítményű adó. A 15 KW-os berendezéseket a hullámsávterjedés sa-

játossága miatt csak részben – főképpen a 6-7 Mc/s-os sávban – használhatjuk hazai zavarás-

ra, ezért a zavarásban elért eredmény döntően a külföldi segítésből adódik.  A rövidhullámot 

összesítve: 40-45 %-ban zavarjuk jó eredménnyel. Budapesten az eredmény jobb, mivel a za-

varás tökéletesítésére a fent említett 7 drb kisteljesítményű adó a fővárosba lett telepítve.  

Az összes ellenséges propagandaadások zavarásában átlagosan 45-50 %-os eredményt értünk 

el, ami nem elegendő, mivel főleg rövidhullámon van bőven mód az ellenség hangjának meg-

hallgatására.  Véleményünk szerint fejlesztés nélkül nem célszerű – a jelenlegi eredmények és 

körülmények mellett – a zavarás folytatása. 

A zavarásban együttműködést folytatunk a Szovjetunióval, Lengyelországgal és Csehszlováki-

ával, melynek jelentős szerepe van a zavarás terén elért eredményeinkben.  Az együttműkö-

désnek azonban van egy néhány hiányossága, ami gátolja a jobb eredményelérését. 

A legfőbb hiányosságnak azt tartjuk, hogy az együttműködésből adódó kölcsönös feladatok és 

kötelezettségek sem a Párt felől a mi részünkre, sem pedig az együttműködő országokkal 

nincsennek (sic!) meghatározva. Erre vonatkozóan útmutatást ez ideig nem kaptunk, ezért 

nem világos előttünk az, hogy milyen alapon, milyen határig mehetünk el a kölcsönös segítés-

ben.  E hiányosságból adódott az, hogy amikor a Szovjetunió 1952 decemberében a részünkre 

sugárzott segítő zavaróadás számláját megküldte, az bennünket váratlanul ért, mivel pénzügyi 

tervünkben nem szerepelt. A munka beindításakor itt lévő szovjet tanácsadó elvtársakkal szó-

ban állapodtunk meg az együttműködés technikai és szervezeti problémáira vonatkozólag, de 

a kölcsönös adások pénzügyi elszámolásáról nem tárgyaltunk és tudomásom szerint ilyen ér-

telmű megállapodás ez ideig nem jött létre.  Az eddig kialakult gyakorlat alapján a Szovjet-

unió az általa részünkre sugárzott zavaróadások költségeit az általunk sugárzott zavaróadá-
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sok és a Béke-műsor költségeivel állítja szembe és az ezután fennmaradó különbözetet kéri 

átutalni.
876

  

A kölcsönös elszámolás mérlegének alakulása a következő: 

Év 

Szovjetunió 

követelése 

Rubel 

Magyarország 

követelése 

Rubel 

Különbség 

a SZU javára 

Rubel 

1952/10 hó/ 1 397 884,73  253 797,10  1144 087,63  

1953/12 hó/ 2 373 832,54    432 447,31   1 941 385,23  

1954/ 6 hó/ 1 208 070,27     377 306,48      830 763,79    

Összesen: 4 979 787,54  1 063 550,89  3 916 236,65   

 

1954 júliusig 3.398.881,53 rubel Béke-műsorért járó követelésünk került kiegyenlítésre, így a 

Szovjetunió tényleges követelése 517.355,12 rubel volt, mely összeget a megküldött számlának 

megfelelően átutaltuk. A jelenleg fenálló (sic!) együttműködés során a külföldre sugárzott 

adások költsége általába (sic) havonta 8-900 ezer forint, amely az összes üzemeltetési költsé-

geinknek kb. 2/3-a. 

Lengyelországgal és Csehszlovákiával kölcsönös elszámolást nem folytatunk, mivel velük 

szintén csak technikai és szervezeti kérdésekben állapodtunk meg szóbelileg. A kölcsönös se-

gítés mértéke azonban e két országgal általában egyenlő szokott lenni. 

Hiányos az együttműködésben a kapcsolattartás is, melynek megjavítása szükséges, mivel 

többnyire gyorsan és pontosan kell cselekedni. A Szovjetunió felé a kapcsolat jó. A szovjet 

elvtárs (ti. a moszkvai politikai tanácsadó - R. B.) kétízben itt járt és személyes tanácsadással 

sokat segített. Jó a kapcsolat azért is, mert a Szovjetunió kezdeményezésére telefon-

összeköttetés létesült a két ország zavarást végző szerve között. Nem így van ez azonban 

Csehszlovákia és Lengyelország felé. A lengyel elvtársakkal például csak egy esetben, 1952 

őszén találkoztunk és beszéltük meg feladatainkat. Telefonösszeköttetés sincs a két ország 

zavarást végző szerve felé. A kapcsolatot mindkét országgal távirat utján oldjuk meg a Be-

lügyminisztérium közvetítésével, ami hosszadalmas és időnként tévedés adódik belőle. 

Az együttműködés további hiányossága a szervezetlenség. Ennek jobbátétele érdekében a ba-

ráti államok részéről is felmerült egy, nemzetközi központi szerv létrehozásának gondolata. 

Véleményünk szerint e szerv munkája nagymértékben elősegítené a zavarás megjavítását. E 

központi szerv feladata lenne a zavaróadások megszervezése és irányítása nemzetközi mére-

tekben, a jelenlegi adottságok alapján, továbbá kidolgozni a zavarás fejlesztéséhez szükséges 

tervet és tárgyalás utján meghatározni az egyes országok feladatait. A Szovjetunió ez év szep-

temberében bennünket is meghívott egy ilyen értekezletre, de azt meghatározatlan időre elha-

lasztotta. 

A zavaróadás fejlesztése érdekében szükségesnek tartjuk azt is, hogy hivatalunk a posta Rá-

dióműszaki Vállalatával együtt a Tájékoztatási Hivatal hatáskörébe tartozzon. Ez esetben a 
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 Csak zárójelben jegyzem meg, hogy a szovjetek a teljes megszállás költségeit (megszálló szovjet hadsereg) 

hazánkra hárították éveken keresztül a kártérítéseken, a jóvátételeken és az elzabrált javakon túl! A későbbi 

gazdasági egyezményekben sem tükröződött az a köztudatban levő „testvéri jóság és támogatás”, amelynek a 

szovjetek igenis alaposan megkérték az árát! Jó néhány esetben nem is rubelben, hanem dollárban kellett velük 

elszámolni! Itt is látszik, e táblázatból, hogy nem voltak kicsinyesek magukkal szemben… 
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Rádióhivatallal együtt mindhárom szerv közös technikai és elvi irányítás alatt dolgozna. A 

közös tervezéssel, a közös munkával és az adóberendezések célszerűbb felhasználásával jelen-

tős anyagi megtakarítást érnénk el. Célszerűnek tartjuk ezt azért is, mert a Vállalat kezelésé-

ben lévő összes adóberendezés kb. 80-90 %-a a Rádióhivatal és a mi hivatalunk munkáját 

végzi. Jelenleg a helyzet az, hogy a Rádióműszaki Vállalat biztosítja az adóberendezések 

technikai üzemeltetését és ezért mind a Rádióhivatal, mind a mi hivatalunk havonta jelentős 

bérleti díjat fizet.  

Mivel feladatunk lényege harc az ellenséges propagandaadások ellen, olyan elgondolásunk is 

volt, hogy hivatalunk tartozzon a Belügyminisztériumhoz. Ezáltal munkánk fejlesztésében 

megtakarításokat érnénk el, ha a belügyi adóberendezések szabad kapacitását igénybe vehet-

nénk. De közvetlenebb lenne a kapcsolattartás is Csehszlovákiával és Lengyelországgal, mivel 

e két országban ezt a munkát szintén a Belügyminisztériumon belül végzik. A Belügyminiszté-

riumhoz való tartozás kérdésében kértem Dékán István miniszterhelyettes elvtárs véleményét, 

aki a postától való kiválásunkkal egyetértett, de a Belügyminisztériumhoz való tartozásunkat 

jelenleg nem látta célszerűnek. 

Újabb eredményeink elérését berendezéseink tökéletesítésében és bővítésében látjuk, ami egy-

ben szükségessé teszi hivatalunk bővítését is. Hosszúhullámra nem tervezünk beruházást, mi-

vel a külföldi segítséggel jelenleg elért eredmény ezt nem teszi szükségessé. Beruházás csak az 

esetben szükséges, ha ez a segítség esetleg megszűnne, vagy ha az ellenség bővíti adását. 

Középhullámra a jelenlegi adottságok figyelembevételével 4 drb kb. 15 KW-os teljesítményű 

adó beruházása szükséges. Csökkenthető a beruházás, ha a Rádióhivatal úgy tudja megoldani 

a Petőfi-műsor országos sugárzását, hogy megfelelő adókapacitás szabadul fel zavarás céljá-

ra. További megtakarítás érhető el az együttműködés jobbátételével és kiszélesítésével is /pl. 

Romániával/.
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 A tervezett beruházás csak abban az esetben szükséges, ha a fent vázolt prob-

lémák már megoldódtak, mivel ezek kimenetelétől függ a beruházás szükségessége. 

Rövidhullámra – mivel e területen értünk el legkevesebb eredményt – 30 drb 1 KW-os adó 

beruházását terveztük. Ezeket az adókat nagyvárosaink zavarásának tökéletesítésére helyez-

nénk üzembe. Ezzel az együttműködésből adódó 40-45 %-os eredményt nagyvárosainkban 

közel 100 %-ra emelnénk. Így hazánk rádióelőfizetőinek kb. 60 %-ától teljesen elvennénk az 

ellenséges adások meghallgatásának lehetősét, amennyiben az ellenség jelentős mértékben 

nem növeli adását. Ilyen megoldást javasolt a szovjet elvtárs is és így dolgoznak a többi bará-

ti országokban is. Csökkenthető a beruházás abban az esetben ha más szervek feleslegessé 

vált adóberendezéseit átvehetnénk. Ilyen alapon a Belügyminisztériumtól már kaptunk is 14 

drb 1 KW-os adót. 

Szükséges továbbá hivatalunk bővítése is. Kirendeltségeink számát a jelenlegi ötről 12-re kí-

vánjuk felemelni, ami kb. 120-130 fő létszám-emelkedéssel járna. A kirendeltségek berendezé-

séhez szükséges kb. 30 drb speciális vevőkészülék importálása. 

A tervezett fejlesztéssel kapcsolatos költségek a következők: 

Beruházásra 16 drb 1 KW-os rövidhullámú adó, kb. 2 millió frt. 
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 Ilyen kooperáció sem ekkor, sem később nem jött létre. 
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Ehhez antenna, épület és egyéb, kb. 4 millió frt. 

30 drb speciális vevőkészülék, kb. 0,5 millió frt. 

Összesen: 6,5 millió frt. 

Fenntartási és üzemeltetési költségünk a jelenlegi havi 1,8 millió forintról kb. 3,5 millió fo-

rintra emelkedne. 

Munkánk megjavítása érdekében a következő javaslatokat tesszük: 

l. Szükséges meghatározni hivatalunk feladatát mind a hazai zavarással, mind a kül-

földi együttműködéssel kapcsolatban, hogy lássuk milyen keretek között és milyen alapon foly-

tassuk tovább feladatainkat. 

2. Javasoljuk a feljegyzésben foglalt kb. 6,5 millió forintos fejlesztési terv elbírálását 

és jóváhagyását. 

3. Javasoljuk, hogy hivatalunk és a Rádióműszaki Vállalat ne a posta hanem a Tájé-

koztatási Hivatal felügyelete alatt végezze munkáját. 

4. Engedélyezze a Párt az együttműködést folytató államokkal telefonösszeköttetés lé-

tesítését, továbbá a közös problémák megtárgyalására és a tapasztalatok átadására évente 

egyszer a személyes kapcsolat felvételét. 

5. Kérünk hozzájárulást és lehetőséget a többi baráti államokkal /Románia, Bulgá-

ria/való együttműködés kiszélesítésére. 

6. Kezdeményezze a Párt egy nemzetközi értekezlet megtartását az együttműködésből 

adódó problémák megoldására.”
878

 

 

A fentiekből mindenképpen érdemes néhány részletre külön is felhívni a figyelmet. Mindene-

kelőtt kiderül, hogy a szocialista országok – részben rádiótechnikai okokból – csak korláto-

zottan képesek a rádiózavarás szempontjából önellátók lenni.  

A közhiedelemtől eltérően tévedés tehát azt hinni, hogy az adott állam felelős az ország terü-

letén az ottani műsorvétel rossz minőségéért. Más forrásokból ismeretes, hogy a Kárpát-

medencei zavarások forrásai főként Ukrajna déli részén keresendők, illetve a magyarországi 

állomások főként a csehszlovákiai és a lengyel vételi lehetőséget kívánták megakadályozni. 

Az idézetben szereplő, a fővárosba telepített 7 drb kisteljesítményű adó volt egyébként az 

egyetlen belső zavarás, ezt volt az úgynevezett Torony (a berendezés elhelyezéséül szolgáló 

fiumei-úti [átmenetileg - 30 évig - Mező Imre úti] OTI-épület tornyára utalva).
879

 

Éppen ez az említett kölcsönös zavarás tette annyira áttekinthetetlenné a pénzügyi elszámolást 

– főként a Szovjetunióval –, hogy később teljesen háttérbe szorultak az ilyen kooperációs 
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 MOL 276.f.54./350.ö.e. 
879

 Az 1954-ben az MDP Politikai Bizottsága elé terjesztett és itt közölt jelentés készítője a 118. számú postahi-

vatal vezetője volt. Gogolyák Gusztáv (1920-): 1945 előtt a Philips-gyár rádiótechnikusa; 1950-ben az MDP III. 

kerületi Bizottságának titkára; 1952 elejétől 1957 májusáig a Posta speciális hivatalának (Bp. 118. sz. Hiv., Hor-

váth Mihály tér 17-19. - innen tervezték sugározni a vezetékes rádióhálózat központi adásait is) vezetője, majd a 

KB apparátusában dolgozik; 1962-től hanoi-i, majd 1966-tól konakry-i nagykövet; nyugdíjas.  
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megoldások. A Jelentésben javasolttól eltérően végül mégsem került a Belügyminisztérium 

irányítása alá a zavarórendszer, sőt a speciális postahivatal először átalakult Központi Hírköz-

lési Hivatallá, majd 1964 elején végképp felszívódott a Posta Rádió és TV Műszaki Igazgató-

sága szervezetébe. 

Aztán néhány „helyi kezdeményezés”, ami adott esetben igencsak hatásosan működött! 

Egy rajkai menekült, aki 1951 decemberében szökött át a határon, szinte népmesébe illően 

számolt be a Szabad Európa Rádió hallgatásának otthoni körülményeiről. A korabeli jegyző-

könyv így örökítette meg a beszámolóját: 

 

„A rajkai ÁVH épületében létesített zavaróállomás nem bizonyult elég hatásosnak a 

Szabad Európa Rádió adásaival szemben. Annak híreit a zavaró hangokon át is ki tudták 

szűrni s az egyes rádióhallgatók kölcsönösen kiegészítik egymással azt, amit az adásokból 

meg tudnak érteni, s a falu társadalma továbbra is értesül a nyugati propaganda híreiről. Ez 

arra késztette a rendszer rajkai vezetőit, hogy újabb radikális intézkedéssel tegyék lehetetlen-

né a müncheni adások hallgatását. Az ÁVH rajkai parancsnokától származott a megoldás 

ötlete. Az ő rendelkezésére egy áramkikapcsolókészüléket helyeztek el az ÁVH helyiségében, 

amelynek segítségével az áramszolgáltatást Rajka egész területén szüneteltetni tudják. A 

müncheni adásokat figyelő ÁVH-s minden olyan esetben, amikor a Szabad Európa Rádió fon-

tosabb híreket ad, az egész falut kikapcsolja az áramkörből, annak ellenére, hogy a zavaró 

állomást is működtetik.”
880

 

 

Hasonló esetről számolt be az a kapuvári menekült, aki a csornai határőrállomásnál vélte fel-

fedezni a zavarás forrását, szerinte onnan származik a villanymotor berregéséhez hasonló zö-

rej, amely jóformán lehetetlenné teszi a SZER műsorának a vételét. Ennek ellenére úgy tudta, 

hogy Kapuvár lakosságának mintegy 95 %-a hallgatja az adásokat, sőt, az egymás számára 

megbízható lakosok kis csoportjai összeülnek, ahol egy jobb rádiókészülék van, és ott hallgat-

ják az adásokat.
881

 

Nem menekülttől, hanem egy állandó budapesti informátortól származott 1952 elején az a 

vélemény, hogy ellentétben a 49-es hullámhosszal, amelyen a fővárosi hallgatók túlnyomó 

többsége egyáltalán nem hallja az adást, különösen a 38-as hullámhosszon kifogástalan, za-

varmentes a vétel. Tapasztalatai szerint a hallgatóság legnagyobb része este 7 és 10 óra között 

figyeli a műsort. Általánosnak tartotta azt a véleményt, hogy ha a SZER adása megközelítőleg 

olyan erős lenne, mint a Kossuth vagy a Petőfi adóállomásoké, akkor – a fennálló veszély 

ellenére – a kommunista műsorok helyett igen széles rétegek kizárólag a SZER adását hall-

gatnák.
882
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 OSA RFE, Magyar gyűjtemény, ITEM, No. 05411/52. 
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 OSA RFE, Magyar gyűjtemény, ITEM, No. 8270/54. 
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 OSA RFE, Magyar gyűjtemény, ITEM, No. 01911/52. 
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A SZER magyar szerkesztőségében dolgoztak többek között: Borbándi Gyula,
883

 Bor-

bély László (Kőbányai Péter),
884

 Cseke László (Ekecs Géza),
885

 Juhász László,
886

 Koréh Fe-

renc,
887

 Kováts Iván,
888

 Lauringer János,
889

 Lovas István,
890

 Mikes Imre (Gallicus),
891

 Tormay 
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 Borbándi Gyula (Budapest, 1919. szeptember 24. – Budapest, 2014. július 23.) Széchenyi-díjas magyar író, 

történész, szerkesztő. Az Országos Széchényi Szövetség kulturális alelnöke. „Apám családi neve Brutofszky, 

anyámé Wágner volt. Az egyik lengyel, a másik német eredetet sejtet. (...) Családi nevem belügyminiszteri hatá-

rozattal 1939 nyarán lett Borbándi." 1951–1984 között Gyulai Ernő néven a Szabad Európa Rádió munkatársa 

lett. A rádió általános gyakorlata szerint szerkesztői álnevet kellett választania magának, hogy az otthon mar-

adott hozzátartozóinak nehogy bántódása essék. A Gyulai az eredeti keresztnevéből adódott, míg az Ernő a 

bérma keresztneve volt. Eleinte sportműsorokban dolgozott és nyelvtudása révén, több olimpián is részt vett a 

rádió tudósítójaként. Később fokozatosan bekapcsolódott a hírszerkesztésbe is majd 1957-től az irodalmi és 

kulturális műsorokat szerkesztette. Végül 1979–1984 között a magyar osztály helyettes igazgatója volt. 
884

 Borbély László (Budapest, 1922. december 29. – München, 1985. szeptember 14.) magyar újságíró. 1944-ben 

ellenállási tevékenységet fejtett ki. 1945-ben a Szabadság nevű napilapot szerkesztette rövid ideig, ezután alkal-

mi munkákból élt. A nyugati sajtónak írt riportjai miatt 1950 áprilisában népbíróság elé került, ahol halálos ítéle-

tet mondtak ki, azonban ezt 1951 júniusában életfogytiglani kényszermunkára változtatták meg. 1956 júliusában 

amnesztiával szabadult és sportfényképész volt a forradalomig. 1956 novemberében elhagyta az országot. 1958-

tól Münchenben élt haláláig. Kőbányai Péter néven a Szabad Európa Rádió (SZER) munkatársa is volt. Halálraí-

télt! Gyakran ellenőrizendő című művében rabsága történetét mondja el (Róma, 1958; németül: Köln, 1960). 
885

 Cseke László, született Ekecs Géza (Budapest, 1927. március 24. – München, 2017. november 13.) magyar 

újságíró, rádiós műsorvezető. 1945-ben érettségizett, majd a bécsi Technische Hochschuléban tanult, ahol 

rádiótechnikusi oklevelet szerzett. Újságírói pályáját a Kossuth Népe és a Hazánk munkatársaként kezdte. 1949-

ben Németországba menekült, majd Párizsban telepedett le. 1950-51-ben a Talpra Magyar, a Szabad Magyar 

Kisparaszt és a Szabad Magyar Munkás szerkesztője volt. Emigráns lapokba és folyóiratokba – többek között a 

Látóhatárba – írt karcolatokat, naplójegyzeteket, filmcikkeket. 1951-ben Münchenbe költözött, ahol a Szabad 

Európa Rádió belső munkatársa lett. Színes riportokat és filmszemléket írt, megszervezte a rádió zenés szórakoz-

tató műsorait, valamint Cseke László néven az 1960-as, 1970-es, 1980-as években népszerű disc-jockey volt (a 

„Délutáni randevú" és a „Teenager party" szerkesztő-műsorvezetőjeként), elsősorban fiatalok körében. Nekem 

személy szerint a műsora igen nagy kedvencem volt, mert a ’60-as évek elejétől innen ismertem meg a világ beat 

zenéjének a legjavát. Ezt akkor a magyar rádiók és a politika nem tűrték még el! 
886

 Juhász László (Kaposvár, 1933. június 6. – Wiener Neustadt, 2008. november 22.) magyar jogász, újságíró. 

Gyermekkorát Hegyeshalmon és Szencen, diákkorát Győrben töltötte. A győri bencés gimnáziumban érettségi-

zett 1952-ben. Egyetemi tanulmányait a pécsi jogi karon kezdte és Budapesten fejezte be. Csupán három hónapot 

töltött le ügyvédjelölti gyakorlatából, mikor az 1956-os forradalom leverését követő megtorlás elöl Nyugatra 

menekült. 1957-1959 közt a grázi egyetemen tanult, bekapcsolódott a Magyar Egyetemisták Grázi Szövetségé-

nek munkájába. Egyik alapító tagja volt az egyesület újságjának, a Parázsnak. Cikkei „zL" jellel jelentek meg. 

Később a bécsi Kereskedelmi Akadémiára járt. 33 éven át a Szabad Európa Rádió munkatársa volt. Előbb, mint 

bécsi tudósító, majd, mint a müncheni központ szerkesztője. Fontosabb állandó műsorai voltak: Barangolás a 

magyar múltban; Tiszta Forrás; Lármafa; Protestáns világ. A második szabad országgyűlési választások előtt 

(1994) a Magyar Televízió hírigazgatója, majd 1996-tól a Magyar Rádió Közalapítvány kuratóriumának alelnöke 

volt. Magyarságtudatát küldetésként ápolta, érdeklődésének központjában a külföldi magyar emlékek álltak. 
887

 Koréh Ferenc (Sepsimagyarós, 1909. szeptember 4. — Englewood, USA, 1997. április 1.) jogász, újságíró, 

közíró. A második világháború után lapot szerkesztett Budapesten, majd Bécsbe emigrált, és mint a Szabad Eu-

rópa Rádió munkatársa 1950-ben került Amerikába. Több mint harminc éven át az egyik legismertebb és leg-

meggyőzőbb személyisége volt a magyar nyelvű adásnak. 1953-ban kezdte meg adását a Magyar Amerika Hang-

ja című rádióműsor, melyet 45 éven át sugároztak. Kóréh Ferenc vezetője volt az Amerikai Erdélyi Szövetség-

nek, jelentős szerepet vállalt a Külföldi Magyar Cserkészszövetség munkájában, a Szövetség újságjainak szer-

kesztésében. A világ számos magyar emigrációs lapjában jelentek meg írásai, egyik fő érdeklődési területe Er-

dély és benne a romániai magyar kisebbség sorsa. Mint kiderült, 1941-1944 közötti újságírói munkásságát meg-

hamisította, és csak a kulturális tevékenységét hangoztatta. Koréh Ferencet 1946-ban Magyarországon elítélték 

háborús működése, antiszemita propagandatevékenysége miatt. Később az USA-ban nyomozás folyt ellene eb-

ben az ügyben. Koréht 1994-ben megfosztották amerikai állampolgárságtól. A nagybeteg Kóréh elismerte a 

vádak többségét… 
888

 Kováts Iván (Kolozsvár, 1921. december 11. – Köln, 1983.) műkritikus. A marosvásárhelyi Református Kol-

légiumban végezte az első két gimnáziumi osztályt, majd a harmadiktól a hetedikig (1934-38) a Mihály román 

trónörökös számára létesített s egy-egy kisebbségi társat is befogadó különleges osztályban tanult Bukarestben és 

a szinajai Peleș-kastélyban. Az utolsó két évet ismét Marosvásárhelyen végezte (1940). A kolozsvári egyetem 

orvosi karán négy évet hallgatott, eközben két orvosi dolgozata jelent meg közösen Hadnagy Csabával. 1947-től 
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Gábor,
892

 Hanák Tibor,
893

 Halász Péter,
894

 Drábik János,
895

 Kovács Dénes,
896

 Vajda Al-

bert.
897

 

                                                                                                                                                                                     

a KZST tagja, székfoglalóját Háború c. novellájával tartotta (1948). Az 1970-es évek elején a Német Szövetségi 

Köztársaságba költözött, ahol a Szabad Európa Rádió magyar műsorai számára írt és fordított. 

Főleg színházi, zenei, képzőművészeti tárgyú riportokkal, műkritikákkal, megemlékezésekkel az Igaz Szó, Új 

Élet, Vörös Zászló, A Hét hasábjain jelentkezett. Haszontalan giccs, vagy hasznos művészet? c. írása a Korunk-

ban jelent meg (1962/8). Ugyanitt írt Gy. Szabó Béla Dante-metszeteinek forrásairól (1965/5) és közölték Az 

utca esztétikája c. tanulmányát (1965/11). 
889

 Lauringer János volt szombathelyi bíró.  
890

 Lovas István (Budapest, 1945. július 17. – Budapest, 2018. június 11.) magyar publicista, politológus, fordító. 

1976-ban kanadai menyasszonyával történt házassága után a helsinki egyezmény értelmében Kanadába költöz-

hetett. 1984 és 1990 között a Szabad Európa Rádió szerkesztője volt Münchenben, illetve tudósítója New York-

ban. 2001 júniusától a Magyar ATV „Sajtóklub” című műsorát vezette, amelyet a Medgyessy-kormány hatalom-

ba lépése után levettek a képernyőről. 2004 és 2014 között a Magyar Nemzet brüsszeli tudósítója volt. Utolsó 

éveiben, a Magyar Hírlapban, a Magyar Időkben, a Magyar Demokratában publikált, állandó résztvevője volt az 

Echo TV Sajtóklub című műsorának és heti nemzetközi sajtószemlét ismertetett a Karc FM rádióban. 
891

 Mikes Imre, családi nevén Győri, álnéven Gallicus (Budapest, 1900. február 9. – Kihei, (Maui-sziget, Hawaii, 

USA), 1990. március 30.) magyar újságíró, szerkesztő, író. A német megszállás után Vichyben bujkálásra kény-

szerül, 1945-től a párizsi magyar nagykövetség sajtóelőadója, a békekonferencia idején a magyar küldöttség 

közlönyének szerkesztője. 1947-ben emigrációba vonul, a francia nyelven Courrier de l'Occident címen is meg-

jelenő Nyugati Hírnök szerkesztője (1947-52), 1951-ben Münchenbe költözik át, ahol átmenetileg a Látóhatár 

belső munkatársa, s Gallicus néven a Szabad Európa Rádió magyar adásának politikai kommentátora (1951-76). 

Cikkei emigráns magyar lapokban jelentek meg. 
892

 Tormay Cecil írónő unokaöccse.  
893

 Hanák Tibor (Kalocsa, 1929. szeptember 9. – Bécs, 1999. november 14.) újságíró, esszéíró, kritikus, tudósító, 

bölcselő, filozófus és filozófiatörténész, a filozófia doktora. A jezsuita gimnáziumban érettségizett kiváló ered-

ménnyel 1948-ban, de törvényszerű volt, hogy egyetemre nem vették fel. A rend azonban nem hagyta magára 

tehetséges növendékét. Dr. Fábri Antal (szerzetes, a szegedi rendház főnöke) vezetésével 1949 januárjától meg-

szervezték a fiatal szerzetesek és végzett diákjaik Ausztriába menekítését, elsősorban továbbtanulás céljából. 

Ebbe az akcióba vonták be Hanák Tibort is. Az egyik lehetőség az Arlberg Expressz hálókocsijának két tengelye 

közé helyezett pallókon való kijutás volt. Egy ilyen pallón fekve (!) robogott át a határon Hanák Tibor is 1949. 

március elején. Megélhetési szempontból is jelentős változás életében, hogy 1966 szeptemberétől a Szabad Eu-

rópa Rádió bécsi munkatársa lett. Legismertebb állandó rovatai a Nyugati levelek, majd a Nyitott szemmel, de 

többször felolvasta írásait az Ötágú síp című irodalmi műsorban is. Élete végéig a rádió munkatársa maradt. 

Juhász László, a SZER egyik bécsi tudósítója így emlékezik: „A hatvanas évek közepén, Tormay és Lauringer 

távozása után került hozzánk a filozófus Hanák Tibor, aki rendkívül nagy tudású, sokoldalú és kellemes kolléga 

volt." Műsorait saját neve alatt szerkesztette, így személye ismert volt a magyar belügyi szervezetnél. Többször 

próbálták őt is különböző fondorlatos módon hazatérésre rávenni - hasonlóan, mint kollégáit - de szerencsére 

nem sikerült. Idézzük itt újra Juhász Lászlót: „Bizonyára nem véletlen, hogy röviddel a belépésem után itthoni 

hozzátartozóimat meghurcolták, megfenyegették, és arra igyekeztek rávenni, hogy csábítsanak haza. Miután ez a 

kísérlet kudarccal végződött, a Népszabadság és a televízió Kékfény műsora – számos kollégámmal együtt – 

CIA-ügynöknek minősített." Hanák Tibor személyét illetően még ennél is tovább mentek: a 70-es évek végén 

egy - nem hivatásos - újságíró a Népszabadságban Magyarország Első Számú Közellenségének nevezte. Telje-

sen nyilvánvaló, hogy Ceausescut utánozta, aki Wass Albertet illette ugyanezzel a minősíthetetlenül durva 

„címmel”. 
894

 Halász Péter (Budapest, 1922. április 10. – München, 2013. január 7.) magyar író és újságíró, az 1956-os 

forradalom bukását követően hagyta el Magyarországot és a Szabad Európa Rádió egyik legismertebb magyar 

közvetítőjévé vált. Regényei, számos novellája és újságcikke – melyeket nyugaton publikáltak évtizedekkel 

emigrációja után, magukba zárva a magyar emigráns élet keserédes természetét – népszerűek voltak szerte a 

világban élő magyar közösségekben. 1957-1987 között a Szabad Európa Rádió munkatársa volt. Fő műfaja a 

regény, de írt tárcákat, riportokat, karcolatokat, elbeszéléseket is. 1987. április végén vonult nyugalomba a Sza-

bad Európa Rádió magyar osztályának helyettes igazgatói beosztásából. Utána külső munkatársként még dolgo-

zott tovább. Egérfogó című drámáját 1958-ban mutatta be a New York-i Petőfi Színház. Elbeszélései, cikkei, 

tárcái főleg az Irodalmi Újságban, az Új Látóhatárban, a Bécsi Naplóban, az Új Hungáriában, az Amerikai Ma-

gyar Népszavában és az Új Világban jelentek meg. A Szabad Európa Rádió munkatársaként „persona non grata'-

nak számított Magyarországon a Kádár-korszak időszaka alatt, viszont az 1990-es rendszerváltás után számos 

kitüntetést és díjat kapott munkásságának elismeréseként. Ezek közül az egyik A Magyar Köztársasági Érdem-

rend tisztikeresztje díjat, melyet a következő köszönetnyilvánítással prezentáltak: „Nemcsak sikeres könyvek 
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A SZER tevékenységének egyik legtöbbet kritizált fejezete az 1956-os forradalom alat-

ti működése. A Magyar Osztály munkatársai a hazai viszonyok hézagos ismerete ellenére az 

események közvetítésére vállalkoztak. Az amerikai vezetéstől nem kaptak irányítást a ma-

gyarországi események kezelésére, mert őket is váratlanul érte a fegyveres konfliktus. A szer-

kesztőket gyakorta átgondolatlan és szubjektív kommentjeik jellemezték. Szinte végig hibá-

san ítélték meg Nagy Imre szerepét, sőt a szovjet csapatok behívását is vele hozták párhuzam-

ba. Radikális rendszerváltást követeltek. Gyakorlati tanácsokat adtak az egyenlőtlen fegyveres 

harchoz, s ezzel számos értelmetlen áldozatot okoztak. Később pedig a fegyverek megtartásá-

ra szólítottak fel. A forradalom két hete alatt a magyar szerkesztőség egyetlen alkalommal 

sem ült össze azzal a szándékkal, hogy az eseményeket átgondolja, a követendő utat és maga-

tartást eldöntse. A szerkesztőség munkáját végig a rögtönzés jellemezte. Nem járt sok ha-

szonnal az sem, ha például New Yorkból politikai vonatkozású utasítás érkezett. Mintha a 

Szabad Európa Rádió is követte volna azt a szervezetlenséget és spontaneitást, amely a ma-

gyar forradalmat jellemezte. Erre a fejezet végén majd még kitérünk! 

A magyar forradalom leverése után a megosztott nemzetközi közvélemény nyomására 

amerikai és európai vizsgálat indult a SZER szerepéről, amely azonban nem zárult érdemi 

eredménnyel. Az NSZK kormánya s a CIA
898

 tagadta, hogy a rádió fegyveres segítséget ígért 

                                                                                                                                                                                     

egész sorával szolgálta a magyar kultúrát, és mutatta be a magyar emigráció életmódját, hanem a Szabad Európa 

Rádió szerkesztőjeként is rendkívül fontos munkát végzett." 2010 februárjában írói és újságírói munkájának 

elismeréseként a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztje kitüntetést kapta. 
895

 Drábik János (ismertebb néven „Kézdi Pál") újságíró, történész, gazdaságkutató. Írásai a Magyar Elektroni-

kus Könyvtárban, televíziós szerepléseinek egy része a „You Tube” csatornán követhető. Dr. Drábik János (Bu-

dapest, 1938. június 9. –) magyar közíró, a Szabad Európa Rádió nyugdíjas vezető programszerkesztője. Több 

mint 20 könyvet írt a szervezett magánhatalomról. Jelenleg egy önálló előadás sorozattal jelentkezik kéthetente a 

FIX TV képernyőjén, amely a szervezett magánhatalomról szól. 
896

 ? 
897

 „Kedves Hallgatóim! Vajda Albert vagyok, 1919. szeptember 19-én születtem Pest-Budán, és 1991. április 

10-én haltam meg a floridai Sarasotában. A méltatlan utókor még egy Wikipédia-szócikkre sem méltatott, és 

egyetlen vigaszom, hogy haha, Kovács Dénest sem. Pedig anno, Rákosi elvtárs garázdálkodásának idején együtt 

kacagtattuk és andalítottuk Önöket (ha még élnek) vagy szüleiket, de a nagymamájukat biztosan, a Vajko duett 

műsoraival. Aztán ’56-ban leléptünk Dénessel Londonba, és ott viccelődtünk tovább, igaz, kissé keserű szájízzel. 

Előtte azért még megjelentettem a humortanfolyamomat, kezdők és haladók részére. Emlékeznek rá? Hogy em-

lékeznének, kinek volt akkor kedve nevetni? A többi könyvem sem olvasták? Pedig milyen remek címeket talál-

tam ki! Gangon aluli házasság. Megcsaltam Ádámot (Éva ősanyánk önéletrajza). …És mégis morog a föld. A 

hétnejű sárkány. Hát persze hogy nem olvasták, hiszen Angliában, Amerikában, Kanadában, Ausztráliában jelen-

tek meg. Magyarországon valamiért mellőztek. Azt hiszem, nem tartoztam Kádár elvtárs kedvencei közé, pedig 

szerintem roppant szellemesen gúnyolódtam rajta a Szabad Európa Rádióban – igazán értékelhette volna a sót-

lan, fád majma. A Szabad Európa Rádióból sem emlékeznek rám? A Slágerpatikára sem? Ahol szerre lejátszot-

tam az összes nemkívánatos magyar dalt, mely a régi, jobb világot idézte? (Már ha volt olyan Magyarországon.) 

A Karády Katalinos műsort meghallgathatják a Youtube-on, a rossz hangminőség miatt ne a korabeli technikát 

szidják, hanem Kádár elvtársékat: valamilyen okból előszeretettel zavarták a rádió adásait – gondolom, ők is 

meg akartak tréfálni minket… (http://www.barkaonline.hu/szepirodalom/17-pr/5684-vajda-albert-ismet-

csutortokot-mond) 
898

 A Központi Hírszerző Ügynökség (angolul: Central Intelligence Agency, rövidítve CIA) az Amerikai Egye-

sült Államok egyik legfontosabb szövetségi hírszerző szervezete, a Hírszerző Közösség tagja. Az 1947-ben ala-

pított ügynökség fő feladata titkos információk szerzése az USA kormányzatának igényei szerint más államok 

politikájáról, gazdaságáról, társadalmáról; külföldi kormányokról, intézményekről és magánszemélyekről, ezek 

feldolgozása és továbbítása az amerikai kormányzat illetékeseihez, illetve az elnökhöz, valamint az elnök utasí-

tására titkos akciók végrehajtása külföldön. Az ügynökségnek nincsen joga az Egyesült Államok területén műve-

leti tevékenységet folytatni. A CIA központja a Virginia állambeli Langley városkában, Washington közvetlen 

közelében, a George Bush amerikai elnökről elnevezett hírszerzési központban található. A CIA meglehetősen 

http://www.barkaonline.hu/szepirodalom/17-pr/5684-vajda-albert-ismet-csutortokot-mond
http://www.barkaonline.hu/szepirodalom/17-pr/5684-vajda-albert-ismet-csutortokot-mond
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volna Nyugatról a magyar felkelőknek. Sőt állítólag a CIA-nak fogalma sem volt arról, hogy a 

magyar szekció valójában mit is sugárzott. Mikes Imre azonban húsz évvel később nyilvános-

ságra hozott egy Budapestről kapott levelet:  

 

„Kedves Uram! Ön ma egy éve, 1956. október 28-án azt mondta Reflektorában, hogy 

ifjaink, ne tegyétek le a fegyvert! Az én fiam 21 éves volt, leendő orvos, szintén nem tette le. 

Most jövök a sírjától. Erről mit gondol, tisztelt Uram? D. Istvánné.”
899

  

 

Az ’50-es években viszont rengeteget foglalkoztak hazánkkal! Honnan szerezték a hí-

reket, információkat? Természetesen itt nem voltak akkreditált riportereik, újságíróik, mert ezt 

az akkori Szovjetunió és Magyarország nem tűrte. Kapták viszont az anyagot a legálisan itt 

levő újságíróktól, a követségek sajtó és egyéb osztályaitól. Fontos forrásaik voltak a hazánk-

ból elmenekült – ezeket akkor disszidenseknek nevezték – emberek és a „kitelepítettek”
900

 is.  

Természetesen figyelték a magyar sajtótermékeket és ezeket kritikusan értékelték is. 

Nem elhanyagolhatóan pedig a „hazai tudósítóktól” értesültek, akik súlyos megtorlást 

vállalva, írták, szállították az aktuális híreket, anyagokat a rádiónak! Hogyan tették mindezt, 

amikor az országból ki- és bejövő postát az ÁVH a posta közreműködésével „naprakészen” 

olvasta? Súlyos konspirációk útján, mert csak így lehetett – általában a diplomáciai posták 

útján – az anyagokat kijuttatni.
901

 Még így is sokan lebuktak és nagyon súlyos ítéleteket kap-

tak, amelyek határértéke a „halálos ítélet” is lehetett, amelyet akkor könnyen és gyakran osz-

togattak! 

Az ilyen hiteles tudósításoknak óriási volt az értéke, mert az események és nem ritkán 

a személyek – névvel, beosztással, a viselt dolgokkal együtt – egyértelműen azonosíthatóak 

voltak és az érintetteket megdöbbentették! 

A rádiót sokan és sok helyen – természetesen az ’50-es években – otthon hallgatták. 

Egy valamit azonban érdemes volt a rádiózás után megtenni! Az állomáshangoló gombot az 

adás után a magyar adóra (középhullám) állítani, mert egy esetleges házkutatásnál, a rövidhul-

lámon maradt jelző, biztos lebukást eredményezett!  

 

Az idézetek a SZER dokumentációjából származnak. Annak valóságtartalmát nem 

vizsgáljuk, pusztán idézzük az eredeti dokumentumokat – a rádióadások írott szövegeit – ter-

mészetesen itt is az eredeti helyesírással! 

                                                                                                                                                                                     

független amerikai kormányzati intézmény, egyetlen közvetlen felettese nemzeti hírszerzési igazgató (Director 

of National Intelligence, DNI), az elnök hírszerzési tanácsadója. 
899

 Magyarország a Szabad Európa Rádió hullámhosszán, 1951–1956; Országos Széchényi Könyvtár – Gondolat 

Kiadó, Budapest, 2005, 346 oldal 
900

 Erről is írtunk már korábban. A kitelepítés a németeket érintette, de a később hazatért és itt dolgoztatott hadi-

foglyok közül is sokakat „német”-nek nyilvánítottak! 
901

 Az esetre a példa, érdemes elolvasni! Szegedy Sándor: Hét nap és hét éjszaka   

http://mek.oszk.hu/02200/02241/index.phtml# 

http://mek.oszk.hu/02200/02241/index.phtml
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Annyit azonban szeretnék megjegyezni, hogy általában a negatívumokat emelték ki, 

mert ez volt a SZER legfontosabb érdeke, így a rendszer lejáratása is természetesen. A riport-

jaikban, műsoraikban nagyon sok valós dolog volt, de időnként jókora szamárságokat is 

mondta. Főleg olyankor, ha nem jártak utána a technikai, technológiai dolgoknak… Erre néz-

ve majd a konkrét hírek esetén hivatkozni is fogunk. A műsorokat igyekeztek úgy megszer-

keszteni, a kapott hírek, információk alapján, hogy azok naprakésznek és teljesen hitelesnek 

tűnjenek. Ezért aztán sokszor nevén neveztek embereket, beosztással, lakhellyel, viselt dol-

gokkal, hogy ez által a hitelességet és a „jól értesültséget” bizonygassák. Nem egyszer névre 

szóló fenyegetések is elhangzottak! 

Természetesen ezeknek a rádióknak az „ellenpárja” a szovjet oldalon is megvolt. A 

Szovjetunió számtalan nyelven „adott” és a szocialista, kommunista eszmét hirdette a világ-

ban. Az egész világon propagálta a „kommunizmust” és forradalmi felhívásokat adott időről-

időre Ázsiától, Dél-Amerikáig, Afrikáig… Számukra ez természetes volt. Amennyiben vi-

szont ezt ellenségeik tették, akkor iszonyatosan fel voltak háborodva és „tűzzel-vassal” pró-

bálták meg ezt lehetetlenné tenni! 

Nézzük ezek után a Kazincbarcikával és a „borsodi kooperációval” kapcsolatos híre-

ket!  

Ezeket aztán az olvasó összevetheti a könyv eddigi részében leírtakkal, így meggyő-

ződhet arról, hogy ezek a rádióriportok és az ezeket elmondó személyek mennyiben hitelesek, 

mennyiben részletesek!  

Egy dolgot mindenképpen figyelembe kell venni. A riportalanyok az „elszenvedői” 

voltak bizonyos eseményeknek, nem ritkán itt is raboskodtak.  Természetesen nem voltak a 

rendszer feltétlen hívei. Ezen túl pedig a SZER ténylegesen, az akkori rendszerrel súlyosan 

szembenálló politikát képviselt, a hidegháború éveiben. Így hovatovább, a nyílt gyűlölködés 

is tetten érhető a műsoraikban! 

 

 

„1951. december 12. 

Az Általános Lakásépítő Vállalat megbízást kapott szeptember folyamán több munkás-

lakóház építésére KAZINCBARCIKA-n /Borsod vm./. A Bánya és Energiaügyi minisztérium 

rendeletére most megváltoztatták az eredeti építési terveket és egy-két szobás munkáslakások 

helyett 40 és 60 személyes közös termeket építenek, közös mellékhelyiségekkel.  

A féligkész épületekbe november végén internáltakat költöztettek, ezeknek egy része az 

építkezéseknél, másik része a szénbányában dolgozik. Létszámuk e pillanatban kb. 500, az 

ÁVH őrségé kb. 80.”
902
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 ITEM No. 12768 Hungary. M.J. 12 December 1951 9. 408 .58. DATE OF OBSERVATION: September 

1951. EVALUATION COMMENT: Unconfirmed. (nem megerősített) 
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„1952. július 23. 

 A KAZINCBARCIKA-i jómódú kulákoktól a kommunisták már évekkel ezelőtt 

elvették a vagyonuk nagy részét, a kisebb parasztok pedig a nagy beszolgáltatás miatt nem 

találnak örömet munkájukban, s így amikor közülük valamelyik földjét lefoglalják az új épít-

kezések céljaira, nem keserednek el, mivel az egyes vállalatoknál fizetett alkalmi munkájuk 

után jobb megélhetést remélnek. 

 POGÁNY Gyula egykori 80 holdas kulák, földjének megmaradt részét, 1952 

elején osztotta ki, mivel a részére meghagyott 8-10 hold föld után ugyanennyi beszolgáltatni-

valót követeltek tőle, mint amennyit a régi vagyonára kivetettek. Amikor POGÁNY mindenét 

elvesztette, jól leitta magát, s a bányaüzemben jelentkezett munkára. /POGÁNY a buját-

bánatát kocsmában beszélte el a bányásznak.
903

/  

 Özv. BENE Jánosné egykori 70 holdas kulák, 1952 elején osztotta szét megha-

gyott földjét, béreseinek annyit adott, amennyire azoknak szükségük volt, a többit pedig a 

Földmíves Szövetkezetnek ajándékozta, hogy a gondjaitól és a bezárás feletti félelmétől meg-

szabaduljon. Özvegy BENÉ-nét, mióta a földjétől megszabadult, az Építkezési Vállalat irodá-

iban dolgozó leányai tartják el. 

 SZŰCS Barna egykori 90 holdas gazdálkodó, a megmaradt földjét, a Földmí-

ves Szövetkezetnek adta át 1952 elején. 

 A régi gazdálkodók közül CÖVEK István volt a legokosabb, mint régi kommu-

nista, jóltudta, hogy mi vár a gazdálkodókra, s így 1946-ban, amikor a forintot behozták, föld-

jét eladta, s felment BUDAPEST-re, ahol mos a Földmívelésügyi Minisztériumban vezető 

tisztviselő. 

 Cövek a KAZINCBARCIKA-i házát, – miután annak udvarán egy baromfite-

nyészetet rendezett be, – átadta István fiának, aki nem teljesen beszámítható, ugyanis még a 

háború előtt szerelmes lett a BUDAPEST-en dolgozó mérnök bátyjának feleségébe, miatta 

öngyilkosságot követett el, s az óta buskomorságba esett. 

 KAZINCBARCIKA-n, mondja a bányász, – ma már nem foglalkoznak tervszerű 

gazdálkodással, az 1-5 holdas kis földművesek, a háztartáshoz szükséges zöldségféléken kívül, 

– mivel a jövedelmüket az építkezéseknél végzett fuvarozásokból szerzik be, – leginkább ta-

karmányféléket termelnek, hogy a lovaikat megtarthassák.”
904

 

 

 

„1952. július 

 A 124-es számú SAJÓKAZINC-i bányaüzem /Herbólyai bányaüzem/ 

/KAZINCBARCIKA községtől délnyugatra kb. 2 és fél kilóméterre a Tardona patak partján 

terül el. 
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 A szövegben „bányásznak” nevezik a forrásukat! Ez sok helyen előfordul majd, mert több hírt, interjút is 

adott. 
904

 A forrás egy volt kazincbarcikai hivatalnok, aki itt élt és 1952 szökött nyugatra. A riport Salzburgban készült. 

ITEM No 14649/52.  
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  A bányatelephez tartozó három akna, a Tervtáró, a Kakucsi táró /kb. 140 bá-

nyász/ és a Billatáró /kb. 50 bányász/ mintegy 6-700 méter távolságban van egymástól. Az 

egyes aknákhoz iparvágányok vezetnek, ugyszintén a bányaüzemet is iparvágány köti össze 

KAZINCBARCIKÁVAL. Ezen a kisvasúton bonyolítják le a személyforgalmat és a teherszál-

lítmányokat. 

 A bányatelepen található két egyemeletes és egy nagyobb földszintes 

 Az első emeletes épület /földszintjén van a népbolt és az élelmiszerraktár, az 

emeleten pedig a központi műhely, ahol a szerszámokat, vagy gépalkatrészeket javítják, vala-

mint a bányaüzem pártszervezete és üb-irodái. 

 A második emeletes épület földszintjén van egy kocsma, az emeletén pedig a 

kultúrház helyiségei. 

 A lakóházak mindegyikében 12 bányászcsalád lakik, s minden egyes családnak 

egy szoba, konyha, kamra áll rendelkezésére. 

 A bányaüzemben dolgozó bányászok egyik része KAZINCBARCIKA-ról jár a 

munkahelyére sz iparvágány személykocsijain. 

 A magazin épülete mellett egy holdas területen van a bányaüzem telepe, ahol 

körülbelül 10.000-12.000 m
3
 bányafát tartanak, amelynek a nagyobbik része különböző 

szabványméretű bányafa, a kisebbik fele lombos és fenyő széldeszka /80-100.000 folyóméter/ 

6-8000 db. bordafa /1,20 méter nagyságú/, valamint egy kisebb mennyiségű bélésdeszka és 

egynéhány villanyoszlop. 

 A bányafák hosszméretei, 0,80 m, 1,20 m, 1,50 m, 1,80 m, 2,00 m, 2,20 m, 2,50 

m, 2,80 m, 3,00 m, 3,50 m, 4,00 m, de ezeken a méreteken kívül még hossztalan bányafát is 

raktároznak. 

A  0,80   m hosszú bányafák   8-12 cm átmérőjűek 

 1,20   „ „ „  10-15 „ „ 

 1,50   „  „ „  12-16  „ „ 

 1,80   „ „ „  12-18 „ „ 

 2,       „ „ „  14-18 „ „ 

 2,2-4,00 „ „ „  14-22 „ „ 

 A bányaüzemekben leginkább az 1-2,20 méter hosszúságú bányafákat 

használják. 

 A bányafákat 1949-től Csehszlovákiából a „Ligna BRATISLAVA” cégtől 

szállították, valamint Lengyelországból a „Paged” cégtől. 1952 elején Ausztriából és Kelet- 

Németországból is küldtek fenyőfákat. A bányaüzemnek a külföldi bányafa ellátását a 

„LIGNIMPEX” szállítási vállalat intézi. 
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 A külföldről kapott fenyőfa bányafákon kívül a Magyarország-i 

Erdőgazdaságtól is szállítottak a fatelepre lombos bányafákat. A bányászok nem szívesen 

dolgoznak azzal, mivel könyebben törnek és így a munkásokat nagyobb veszély fenyegeti.
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A fatelepen átlagban 70-80 napszámos /közülük 40 %-ban nő/ dolgozik, akiknek egyik 

fele, a megrendelt fát szállítja bányákba, míg a többiek a fateleről érkező bányafákat rakják le 

a vagonból, de ellenőrzik, a vagon tartalmát, majd nagyság szerint tárolják. 

A napszámosok npi 22,50 forintot kapnak, de 1952 júniusában keresetüket felemelték 

24,51 forintra. A fizetésüket a hónap közepén számolják el, a hónap elején általában csak 200 

forint előleget kapnak. 

A bányász, aki a bányaüzemhez tartozó fatelep irodájának vezetője volt, 950 forint 

fizetést kapott. 

A havi fizetésbőlelőleget soha nem kért és keresetének elszámolását minden hónap 

elsején intézték. 

Fizetése ………………………………………………………………….. 950.- ft 

Levonások:  békekölcsönre …………………………………..   150.- 

  nyugbérre………………………………………..  15.- 

  Szabad Nép ujságra……………………………  11.- 

  Betegsegélyzőre…………………………………  9,50 

           185,50 „ 

A bányász nettó keresete…………………………………………  764,50 ft 

A fizetésén kívül a bányásznak alkalma volt mellékes keresethez jutni. A fatelephez 

érkező külföldi bányafa szállítmányok kirakodásánál, ünnepnaponként egy vagon kirakása 

után 180.- forintot fizettek, s ilyenkor ő is kirakott egy-két vagon fát, ezáltal a havi keresetét 

megkétszerezhette. Mellékes keresetét egy ismerősének a nevére könyveltette el, a havi 

elszámolás alkalmával. 

1952 húsvétján egy külföldi faszállítmány átvétele után, a főmérnök megbízásából a 

vagonok kirakásáért 360 forintot fizettek, /vagononként/ ugyanis a vállalat még így sem 

fizetett annyit rá, mintha a vagononként fekbért fizetett volna dollárban. 

A SAJÓKAZINC-i bányaüzemben dolgozó bányászok között kevesebb a kommunista 

mint 1947-ben, sőt a kommunisták legtöbbje is elkeseredett a munkások kizsrolása miatt. A 

bányászok nagy része szívesen otthagyná a munkáját és menne az uj építkezésekhez dolgozni, 
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mivel ott jobban fizetnek és ott nem tudják a normát nagyon ellenőrizni, de nem tehetik meg, 

mert a rendeletek értelmében nem hagyhatják el a munkahelyüket. 

A bányászok elkeseredésükben, a népnevelési értekezleten nem vettek részt, s ezért 

1951 őszétől, az előadásokat a bányában tartják.”
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„1952. 

A KAZINCBARCIKA-i községi pártbizottság a Szévhényi utca környéki ZELENA 

László egykori borbélymester villaszerű épületében, a volt fodrászműhely helyiségében van. A 

pártbizottság melletti szobában van a DISZ központi irodája. 

A pártbizottsághoz tartoznak a körzetben működő üzemek és építkezési vállalatok 

pártalapszervei. 

A pártbizottság központi titkáta BLANKA Béla 40 év körüli, középmagas, sovány, 

barnahaju, szurosszemű ember, aki 1951 őszén jött KAZINCBARCIKA-ra, s amint mondják, 

bányász volt valahol. BLANKA Béla BARCIKA-n lakik, a vasútállomással szemben lévő 

különálló épületben, a régi villanytelep mérnöki lakásában. 

BLANKA-nak a párt érdekében elkövetett gaztettei közül, csak barátjának RÉTI Barna 

/egykori őrmester/ a Földmíves Szövetkezet elnökének a lebuktatása /1952 április/ került a 

köztudatba, annak ellenére, hogy ő minden hivatalos helyiségben látható és amint mondják 

„ahol BLANKA megjelenik, az orrát mindenbe beleüti”. 

A párttitkár helyettese PÁSZTOR Lajos, 50 év körüli, alacsony, barnahaju ember, 

KAZINCBARCIKA egyik régi, megbízható pártembere. /PÁSZTOR a Kossuth Lajos utcában 

lakik/ PÁSZTOR a 123 számú BERENTE-i bányaüzem Ü.B. titkára. 

Kiváló pártvonali munkájukkal NEMES János és BÖKÖNYI Sándor tüntetik ki 

magukat. 

NEMES János 61 év körüli alacsony, sovány, forradásos arcu ember, a 

KAZINCBARCIKA-i építkezéseknek a párt részéről, megbízott főellenőre. 

/KAZINCBARCIKA-n a Széchényi utcában lakik/. 

BÖKÖNYI Sándor a 124 számú bányaüzem egyik művezetője, minden nyilvános 

pártgyűlésen részt vesz és mint jó párttag, sok pártvonali munkát végez.”
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„1952. 

KAZINCBARCIKA község, MISKOLC-tól 22 km-re északra a Sajó jobboldalán 

fekszik. /A község neve a régebbi térképekről hiányzik, mivel SAJÓKAZINC és BARCIKA 

kisközségek közigazgatását 1948-49 körül csatolták egybe./ 
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A 3.000 lakosú község lakóinak 30 %-a földműves /fuvarozó/, a többi bányász és ipari 

munkás. 

1950 tavaszán a község határában, nagyarányú építkezésekbe kezdtek, s azt ugy 

kiterjesztették, hogy jelenleg 5-6.000 idegen munkás dolgozik a tervezett „Békeváros” 

felépítésén, amit az ötéves terv végére egy 50.000 lakósu várossá akarnak kifejleszteni. Az 

idegen munkásokat részben falusi házakban, részben az újonnan felépített lakóépületekben és 

barakokban helyezték el.  

A különböző vidékekről összeszedett munkásokon kívül a város felépítésén körülbelül 

6-7000 internált dolgozik, akik között egy klön táborban ÁVH őrizet alatt, körülbelül 800-

1000 politikai elítélt van. 

A KAZINCBARCIKA-i  építkezések a MISKOLC-ról PUTNOK felé haladó országuton, 

SAJÓSZENTPÉTER után kb. 1 km-re kezdődnek. A párhuzamosan futó út és vasút 

jobboldalán találjuk az építkezés alatt álló uj villamos erőművet, amit osztrák
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szakmunkások irányítása alatt építenek. 

1952  júliusában az erőműnek 2-3 emeletes betonvázán dolgoztak.  

Az új villanytelep közelében látható a majdnem készen álló szén osztályozó, amelynek 

– az üzembehelyezése után – kb. 800 vagon lesz a napi teljesítmény /az ott dolgozó munkások 

elbeszélése szerint/. A szénosztályozó területén kb. 10-15 sínpár lefektetésén dolgoznak, s az 

ottani munkások ugy tudják, hogy a vasúti rendező nagyobb lesz a MISKOLC-i 

teherpályaudvarnál. 

A villamos erőmű és a szénosztályozó közötti területen, irodákat és lakásokat építenek, 

a dolgozó vidéki munkásoknak. 

Az épülteket gyors tempóban sztahanovista tempóban építik, amiből kifolyólag az 

összeállításuk annyira gyenge, hogy a kultúrháznak épített épület, mielőtt átadták volna a 

községnek összeomlott,  1951 november végén. A szerencsétlenség szombati napon történt, 

amikor is a kultúrház felavatása alkalmával egy esti táncmulatságot rendeztek. A 

szerencsétlenségben még az volt a szerencse, hogy az épület délelőtt omlott össze és a 

benttartózkodók, – a recsegések észlelése után – kellő időben elhagyták az épületet. Amikor a 

környéken megtudták az esetet, a munkások félelemmel gondoltak arra, hogy egyszer az ő 

házukban is szerencsétlenség történik. 

Tovább haladva BERENTE előtt kb. 400 méterre az út baloldalán, találunk egy kb. 

800 méter hossz, 400 méter széles, 2 méter magas kőkerítéssel /tetején szögesdrót/ bekerített 

területet, amelynek az egyik oldalán 8-10 kőbarakot építettek. Egy-egy barak kb. 50 x 15 m 

nagyságú. A kerítés mellett kívül, kb. 3 m mély árkot ástak. 1952 tavaszán sok rabot hoztak a 

táborba /talán 5-600/ akiket fegyőrök őriztek. A rabok „R” betűkkel jelzett szürke 

darócruhában dolgoznak a KAZINCBARCIKA-i építkezéseknél, az építőanyagot szállító 

vagonok kirakásánál és azon területek feltöltésénél, ahová a házak építését tervezik. 
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Az út jobb odalán, BERENTE falu szélén találjuk a község vasútállomását, 

jobboldalán a Sajó és az út között egyengető földmunkákat végeznek az újabb építkezések 

céljaira. 

BERENTE községet elhagyva, közvetlenül az út baloldalán van szögesdróttal 

körülvett, 8-10 őrtoronnyal ellátott második internáló tábor, amelyben körülbelül 2-3.000 rab 

él, fogházőrök felügyelete alatt. A többi rabtábort távolabb, BERENTE község határában 

helyezték el. A bányász
909

 nem tudja biztosan, hogy a táborokban rabokat, vagy internáltakat 

őriznek, ugyanis a községben többen azt beszélték, hogy azok között közbűntényesek és 

elítéltek, kulákok is vannak. A bányász maga is beszélt a KAZINCBARCIKA-i kocsmában egy 

/NU/ vidéki kulákkal , akit a beszolgáltatási rendelet megszegése miatt 1952 elején 6 hónapra 

ítélték. A kulák megmutatta a bányásznak a beidézését, amelyben felhívták, hogy a reá kirótt 

büntetés letöltése miatt jelentkezzék KAZINCBARCIKA-n. 

KAZINCBARCIKA délnyugati részén az út baloldalán van az ÁVH által őrzött poltikai 

elítéltek munkatábora. 

Továbbhaladva, közvetlenül KAZINCBARCIKA szélén van az új építkezésekhez tartozó 

„Vízművek Vállalata” amit 1950 tavaszán építettek. Az épület országút felőli oldalán lévő 

kisebb ház /kb. 40 x 20 méter nagyságú/ a vállalat kultúrterme, amelyben szombatonként 

táncmulatságot tartanak. 

A falu kezdetén, a Széchényi utca jobb oldalán, özv. SCHWARZ Pálné egykori 

korcsmahelyiségében van a „Megyei Népbolt” ruhaüzlet /1951 őszétől/. 

A Népbolt közelében az egykori /1 emeletes/ községházában van a „Tanácsház”. 

BENDICSKÓ Gyula, /a régi BARCIKA-i Villanytelep egykori vezetője/ tanácselnököt 1952 

júniusában váltották le, mivel  a rendeletek végrehajtásában nem volt elég szigorú. 

A község tanácselnök-helyettese a KAZINCBARCIKA-i lakósú KÓNYA Mihály, aki 

1919-ben is kommunista volt, de valószínűleg mivel rendkívül buta és nagyothalló ember, nem 

lehetett tanácselnök  és ezért BORSODNÁDASD-ról hozták KAZINCBARCIKA-ra 

tanácselnököt /egykor juhász/. A tanácsházán dolgoznak: KUTOR Jolánka, 

KAZINCBARCIKA-i vénkisasszony, aki a járási és megyei központokból többször kapott 

pénzjutalmat, mivel azok utasításait pontosan végrehajtotta. Valószínűleg KUTOR Jolánka 

veti ki a parasztok részére az adót, mivel azok mindig őt szidják. 

Majoros /fnu/ egykori jegyző, a tanácselnök mellett dolgozik. Az egész járásban a régi 

vezetők közül, csak ő maradt meg a tisztviselői karban. 

BALOGH Ilonka KAZINCBARCIKA-i gépírónő 1952 nyarától dolgozik a 

tanácsházán. 

SZÉKELY Ilonka tisztviselőnő az állatállományi nyilvántartóban dolgozik már évek 

óta. 

A tanácsház mellett BÁTOR László egykori vegyeskereskedés üzletében van a 

Földmíves Szövetkezet üzlete. BÁTOR az üzletét 1949-ban azzal a kikötéssel adta át, hogy ő 

lehet a szövetkezet vezetője. Azonban 1952 őszén a leltározásban hiányt állapítottak meg és 
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ezért leváltották. Az eltűnt árukat BÁTOR a saját pénzéből megfizette, s így a bírósági 

eljárástól megmenekült. 

A Földmíves Szövetkezet üzletével szemben van a „Cipészkisipari Termelő 

Szövetkezet”, ahol rendszerint csak javításokat végeznek, a község egykori cipészei. A 

szövetkezet elnöke KAPUSZTA Pál. 

A község közepén, a Széchényi utca jobb oldalán találjuk a községi kutúrtermet, ahol 

szombatonként esti táncmulatságot és minden vasárnap délelőtt a gyerekeknek és este a 

felnőtteknek filmvetítést tartanak. A kultúrterem melletti helyiségben van a községi DISZ-nek 

az irodája. FÓRIZS István, KAZINCBARCIKA-i fiatalember /DISZ titkár vezetésével. A DISZ-

nek körülbelül 50 tagja van, de sokan csak azért lettek tagok, hogy könyebben kaphassanak 

munkát az építkezéseknél. 

A kultúrteremmel szemben van a „Fodrász Kisipari Szövetkezet” Fejes János egykori 

fodrász üzlethelyiségében. A szövetkezet 1952 májusában alakult. HÁCSI József 

KAZINCBARCIKA-i fodrászmester, szövetkezeti elnök vezetésével. 

A községi pártbizottság ZELENA László, egykori borbélymester házában van. 

ZELENA-tól az iparengedélyt 1952 elején vették el, majd mivel nem akart a fodrász 

szövetkezet tagja lenni, házát lefoglalták, egy szoba-konyha kivételével. ZELENA 

fodrászműhelyének a felszerelését a fodrász szövetkezetnek adta át. Az üzlethelyiségben a 

pártbizottság irodája s a mellette lévő szobába a DISZ központi irpdáját helyezték el. 

A Pártbizottság közelében van a Földműves Szövetkezet kocsmahelyisége. KISS József 

kocsmárostól 1951 nyarán vették el az iparengedélyt és azóta a Földmíves Szövetkezet 

alkalmazásában vezeti egykori üzletét. A kocsmahelyiség a munkaidő után állandóan telt és 

rendszerint sorba kell állni még sörért is, bort csak hetenként egyszer lehetkapni, de mivel 

nagyon rossz, a vendégek nem kérik. Pálinkát csak a reggeli órákban szolgálnak fel. A fehér 

színű pálinkát csak a részegesek isszák, mert rossz, de nagyon erős. 

A kocsma mellett van a község postahivatala, amelnek BÁTOR Béla a főnöke.  

/BÁTOR András egykori kereskedő testvére/ A postán dolgoznak FÓRIZS Erzsébet és KÓS 

Mária KAZINCBARCIKA-i lányok. 

A postával szemben van a Földmíves Szövetkezet irodája. 

A postától kb. 100 méterre van a Megyei Népbolt vegyeskereskedése, amelynek a 

vezetője VÁRNAI Sándor, egykori KAZINCBARCIKA-i cipész. 

A Népbolt mellett lévő, VARGA Béla péküzletét 1952 elején államosították, de őt, mint 

üzletvezetőt, továbbdolgoztatják. 

A Széchényi utca baloldalán van a Földmíves Szövetkezet húsüzlete, amely előtt 

minden vasárnap /hétköznapokon zárva van/ hajnali három órától hosszú sorban állnak az 

emberek,s gyakran délig is várnak, hogy a részükre előirányzott kis húsmennyiséget 

megkaphassák. A hosszú várakozás miatt, – mivel az üzletet csak 7 órakor nyitják ki, – 

többször előfordult, hogy az üzlet ablakait betörték. Az üzlet vezetője TÁRDI Barna egykori 

mészároslegény. A KAZINCBARCIKA-i lakósok részére kiutalt húsmennyiséget a MISKOLC-i 

központi vágóhídról küldik. 
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A község végén az állami gyógyszertár, amit MÁRSO Ede gyógyszerésztől vettek át 

1951 tavaszán. A gyógyszertár államosítása után MÁRSO-nak a fia /fnu/ jelentkezett az ÁVH-

nál s egy év után, 1952 május körül, mint ÁVH orvosszázados jött látogatóba 

KAZINCBARCIKA-ra.  

A község északi szélén /BARCIKA-n/ a vasútállomás közelében van a régi villanytelep, 

amelynek MESZLÉNYI /fnu/ a főmérnöke. A villanytelep főkönyvelője SZABÓ Géza és a 

főgépésze RÓZSA László. 

A községnek az északi részén a volt kastélykertben van a MNDSZ irodája, HACSI 

Lajosné vezetésével. 

KAZINCBARCIKA nyugati részén, a Herbója-i bányaüzem iparvágányának jobb 

oldalán van három 3 emeletes egymásmellé épített hatalmas lakóház, amelyekben az 

építkezéseknél dolgozó, körülbelül 3-400 vidéki munkás lakik. Az épületek szobáiban, 

emeletes ágyakon kb. 10-en laknak. 1500-2.000 vidéki munkást a KAZINCBARCIKA-i 

magánlakásokban szállásoltak el. 

KAZINCBARCIKA-n a sportágak közül a labdarúgás a legközkedveltebb. A leendő 

„Békeváros” területén, kb. öt labdarúgó pálya van, amelyen minden vasárnap játszanak, igen 

szépszámú közönség előtt. A környék legerősebb csapata a Herbója-i bányaüzem 11-ese, 

amely csapat az NB: II-höz tartozik.”
910

 

 

 

„1952. 

1951 március körül GAJDOS Ferenc a SAJÓKAZINC-i bányaüzem főmérnöke, 

felkereste a bányászokat a munkahelyükön és a 2. békekölcsön jegyzéére felajánlásokat kért. 

A kapucsai
911

 táróban a bányászok általában 4-500 forintot jegyeztek, de közölük többen 

panaszkodtak a főmérnöknek, hogy a keresetükből alig tudnak megélni, és a békekölcsönre 

nincs pénzük. A panaszkodók között volt MAKKAI István 26 éves, középtermetű, szőkehaju, 

nőtlen, SAJÓKAZINC-i vájár is, aki kijelentette, hogy a békekölcsönre csak 5 forintot akar 

havonta előjegyezni. GAJDOS erre nagyon meglepődött, s MAKKAI lelkére beszélt, amire ő 

megkérdezte a főmérnöktől, hogy „hát maga mennyit jegyzett?”. Amikor MAKKAI megtudta, 

hogy GAJDOS 2.500 forintot ajánlott fel, tréfásan kijelentette, hogy akkor ő 5.000 forintot 

jegyez.  

A főmérnök az előjegyzési ívet még aznap beküldte a MISKOLC-i központ-ba, ahol 

MAKKAI előjegyzése rögtön feltűnt, ugyanannyira, hogy a következő napon a Kossuth-rádió 

üdvözletét küldte a jó példát mutató bányásznak, s a harmadik napon MAKKAI-t a munkások 

üzemfőnökhelyettesévé nevezték ki. Az előléptetés után MAKKAI egy pár napon belül bekerült 

a pártjelöltek közé, a körülbelül két héttel később BUDAPEST-re vitték. 
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 Forrás egy 26 éves, kazincbarcikai kimenekült fiatalember, aki a herbolyai bányáknál is dolgozott.  ITEM No 

14563/52. 
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 Nyilvánvaló, hogy Kakucsai-táró. 
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1952 tavaszán a bányász borozgatás közben beszél MAKKAI bátyjával, Ferenccel, aki 

sajnálatát fejezte ki, öccse bizonytalan jövője miatt, majd közölte a bányásszal, hogy   miután 

öccsét BUDAPEST-re vitték s ott elvégeztettek vele egy különleges tanfolyamot, az ÁVH 

besúgója lett, s ma már jólöltözötten a kávéházakban ül, hogy a vendégeket kihallgassa és a 

gyanús embereket átadja az ÁVH-nak.”
912

 

 

 

„1953. 

KAZINCBARCIKA délnyugati részén SAJÓSZENTPÉTER-ről PUTNOK felé vezető 

országút baloldalán, attól 150 méter távolságban van egy kb. 1000 x 500 méter nagyságú, 2 

méter kőkerítéssel, /tetején szögesdrót/ bekerített tábor, amit 1950 végétől 1951 őszéig 

építettek.A kerítés mellett, mintegy 50 méter távolságban elhelyezett négy-öt méter magas, 

fedett megfigyelő tornyokban egy-egy ÁVH-s őr látható. Éjszaka csak minden második 

fényszóróval ellátott őrtoronyban tartanak szolgálatot. 

A bekerített terület közpén az országútról látható két nagy gyártípusú épülettömb és 

egy harmadik nagy épület, amit valószínúleg raktárhelyiségnek használnak, ugyanis a 

KAZINCBARCIKA-i állomásról elágazó vasútvonal ehhez az épülethez vezet. A tábor 

területére polgári ruhás emberek nem léphetnek be, a vasúton érkező szállítmányok 

alkalmával, még a mozdonyvezetőt és vasutasokat is ÁVH katonák váltják le,
913

 hogy a 

szerelvény a táborba bevihessék aés az építkezésekhez szükséges anyagokat, lepakolhassák. 

1951 őszén a táborban régi magyar katonaruhát viselő rabokat lehetett látni, akik az 

ÁVH-s őröknek – minden találkozás alkalmával – nagyon fegyelmezetten tisztelegtek. 

A tábor község felőli részén lévő kilenc egymás mellett felépített három emeletes 

épületében laknak az elítéltek és az ÁVH-s őrök.
914

 A hat épületnek az ablakait fehér-szürkére 

meszelték, míg a tábor szélén látható három épületnek az ablakai virággal díszítettek. Az 

ÁVH-sok – valószínűleg – a családjukkal együtt laknak a táborban, ugyanis az ÁVH-s tisztek 

többször ugyancsak szürke színű egyenruhában járó nőkkel, egymást karonfogva hagyták el a 

tábort. A nők egyenruhája és rangjelzése, hasonló a férfiakéhoz, csak a nők szoknyát viselnek. 

A KAZINCBARCIKA-i lakosok úgy tudják, hogy a táborban mintegy 800-1000 oolyan 

rab él, akiket a SZOVJETUNIÓBÓL hoztak vissza. 

A bányász /nu/ 1952 tavaszán, a földmíves szövetkezet kocsmájában borozgatás 

közben, „elbeszélgetett egy ÁVH-s katonával, aki elmondta, hogy a táborban egy földalatti 

gyárat építenek. 
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 Forrás egy 26 éves, kazincbarcikai kimenekült fiatalember, aki a herbolyai bányáknál is dolgozott.  ITEM No 

14648/52. 
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 Ez így, a korabeli vasutasok szerint, túlzás! A vonatokra a behajtás előtt ÁVH őrség szállt fel, természetesen a 

mozdonyra is! Ők felügyelték a vasutasokat, akiknek így minimálisak voltak a lehetőségeik! Viszont láttak dol-

gokat, így ezt az egészet is. Amiről aztán „suttogva” és csak a megbízható embereknek beszámoltak. Édesapám 

korabeli ilyen emlékeiről már írtam. A foglyok között ismerős csendőröket, katonatiszteket tudtak azonosítani 

(Bánréve és Putnok). 
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 A készenléti lakótelep házai. 
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A KAZINCBARCIKA-i lakosok azt beszélik, hogy a rabokkal egy műtrágyagyárat 

építenek, de a bányász azt mondja, hogy valamilyen kémiai gyár lesz, ugynis a táborból a 

Sajó folyóba nagyobb számú egy méter átmérőjű és sok kisebb csatornát építettek.”
915

  

 

 

„1953. 

A KAZINCBARCIKAi /azelőtt SAJÓKAZINC/ iskola az államosítás előtt ref felekezeti 

iskola volt. Nyolc osztályu vegyes iskola, nyolc tanítója van. 

1951 májusában, GŐZ Béla régi tanítót elmozdították az állásából. GŐZ látta el az is-

kolaigazgatói teendőket is. Mint főhadnagy került orosz fogságba 1949-ben került haza. Fog-

ságát megelőzően Nyugaton is volt csapattestével. Két évig tanított. Ekkor VERES Elek felje-

lentésére elmozdították állásából. Jelenleg alkalmi munkákból él. 

Az iskola jelenlegi igazgatója VERES Elek.  /38 éves, 155 cm magas, barna haju/ VE-

RES személyes ellensége GŐZ Bélának, akit feljelentésével eltávolított az iskolából s így ő 

vehette át az iskola igazgatását. Feljelentésében GŐZ-t azzal vádolta, hogy üti a gyermekeket, 

nem jól tanít és mindenekelőtt „reakciós”. 1932-ben a Borsod megyei ENDRŐDBŐL jött 

Kazincra. Az államfordulatkor a kommunizmus révén akart érvényesülni. Részt vesz a párt 

életében. Mindenütt ott van. Ő a tanítók besúgója. Hirdeti, hogy milyen fontos az ifjúság átne-

velése.. Ezért ő vette át az úttörők vezetését. Eltiltotta a gyermekeket a templom látogatásától. 

Besúgóival figyelteti, hogy ki jelenik meg az Istentiszteleteken. 

A tanítók helyzete nehéz. Sok a munka és kevés a fizetés. Főleg kevés a jövedelem, 

amióta rendeletileg eltiltották a tanítókat a kántorizálástól. Sok tanítónak választania kellett, 

hogy kántorkodik, vagy tanít. A legtöbb tanító, már csak félelemből is lemondott a kántorko-

dásról. Pedig a legtöbb helyen a hívek igyekeztek a kántort lehetőleg jobb helyzetbe segíteni. 

VERES Elek igazgató-tanító sürgölődésére az iskolában jelenleg az összes tanítónak 

orosz nyelvi esti tanfolyamon kellett részt vennie. Ezekkel a tanítókkal akarják később az isko-

lában a gyerekeknek az orosz nyelvet tanítani. 

VERES Elek besúgásaitól nemcsak tanító társai, hanem az egész falu fél. Működése és 

kapcsolatai közismertek.”
916

 

 

 

„1953. 

Véres összeütközésre került sor a közelmúltban KAZINCBARCIKAn az erőmű építke-

zésnél alkalmazott keletnémetországi munkások és az Államvédelmi Hatóság közegei között. A 

KAZINCBARCIKAi erőmű keletnémetországi eredetű gépegységeinek összeszerelését több 

mint száz német szakmunkás végzi. A németek házimulatság keretében ünnepelték a közel-

múltban a nyugatnémet választások eredményét a falu kocsmájában. A mulatozás résztvevői 
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 A „bányász” hivatkozású nyilatkozó. ITEM No. 01618/53 
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 A forrás egy volt sajókazinci fiatalember (26 éves), aki kiszökött az országból. ITEM No  00216/53. 
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hangosan és leplezetlenül adtak kifejezést affölött érzett örömüknek, hogy a nyugatnémet vá-

lasztáson a kommunisták megsemmisítő vereséget szenvedte. A kocsmában tartózkodó néhány 

ÁVH-s felszólította a mulatozó németeket, hogy hagyják el a helyiséget. A németek elutasítot-

ták az illetéktelen beavatkozást. A szóváltás tettlegességgé fajult, ami általános verekedésbe 

csapott át. Az ÁVH-sok végül karhatalmi erősítést kaptak és megbilincselve elhurcolták a du-

haj németeket.  

Az eset megvizsgálására másnap bizottság érkezett KAZINCBARCIKAra. A bizottság a 

belügyminisztérium, a külügyminisztérium és a német demokratikus köztársaság BUDAPESTi 

diplomáciai képviseletének megbízottjaiból állt. 

A bizottság megállapította, hogy az összetűzés kipattanásáért az ÁVH a felelős. Az 

ÁVH-s tisztek és altisztek kihívóan viselkedtek a német munkásokkal szemben és ezzel adtak 

okot a verekedés kirobbanására. Két ÁVH-s tisztet és egy altistet lefokoztak, több legénységi 

állományú ÁVH-st pedig letartóztattak. Ezzel szolgáltatva elégtételt a német munkásoknak. 

Az ÁVH KAZINCBARCIKAi megrendszabályozása feltűnést keltett széles körökben. A 

poltikai rendőrség fennállása óta ez volt ugyanis az első eset, hogy a felettes hatóság elítélte 

az ÁVH közegeinek beavatkozását és illetéktelennek minősítette egy kommunista szemszögből 

„antidemokratikus” megnyilatkozás ellen való fellépését. Jellemzőnek tartják a fejleményeket 

az ÁVH megnyirbált hatáskörére és hanyatló tekintélyére.”
917

 

 

 

 

„1953.
918

 

„Úgy KAZINCBARCIKAn, mint TISZALÖKön állandó nyersanyaghiánnyal küzdöt-

tünk. Jóllehet mindkét építkezés a hadiipar szempontjából rendkívül fontos, amit a kormány-

zat állandóan sürgetett és amennyiben lehetett erővel támogatott is. 

Valami állandóan hiányzott. Ha megjött a mész, akkor nem volt cement. Ha leszállítot-

ták az előírt mennyiségű cementet, akkor sem lehetett azt mind felhasználni, mert egy részét 

télen szállították, vagy valahol szabadban tárolták s az megfagyott és részben, vagy egészben 

hasznavehetetlenné vált. Sohasem használtuk a haditechnikában jól bevált azonnal kötő alu-

mínium-cementet. Kizárólag Portland cement állt rendelkezésünkre. Gyakran hiányzott a be-

tonkészítéshez szükséges kavics /ahogy a szakmában nevezték: sóder/. Soha III-ad rendűnél 

jobb téglát nem kaptunk. 

Különösen kiütközött a nyersanyaghiány NAGY Imre nyilatkozata után. TISZALÖKön. 

Hiányoztak a vastartók, a cement. Az építkezéshez szükséges gépeket elszállították, mielőtt 

                                                           
917

 Ugyanezen ügy egy más forrás szerint nem politikai, hanem sokkal inkább más egyéb ok miatt robbant ki a 

helyszínen, túl az ittasságon,.. Erről majd egy későbbi hír tudósít. A SZER inkább a politikai oldalt domborítja ki 

számára ez a fontos!  A hír forrásaként egy bécsi „megbízható” forrást jelölnek meg név nélkül. Ez lehet akár a 

nagykövetség valamelyik magyar embere is, aki a  külügyön át értesült a hírről… ITEM No 10496/53. 
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 Ez a hír 1951-53 évekre vonatkozó összefoglaló. A forrás egy 35 éves mérnök, aki Kazincbarcikán a nitro-

génművek építésén és Tiszalökön is dolgozott az erőmű megvalósításán. 1944. novemberben esett szovjet fog-

ságba Szombathelynél és a hadifogságból 1950-ben került haza. 1953-ban telepítették ki Nyugat-Németországba, 

Ez után készült vele a riport. 
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azok munkájukat befejezték volna. Ennek az volt a magyarázata, hogy a gépeket a terv szerint 

állították be különböző helyeken munkába, viszont a nyersanyaghiány miatt azok nem tudták 

munkájukat az előírt időre befejezni. A nyersanyaghiány ezekben az üzemekben, amelyekben 

az építkezéseknél ellenőrző munkát végeztem már csak azért is feltűnő volt, mert hiszen mind 

olyan anyagról volt szó, amelyek Magyarországon voltak nyerhetők és előállíthatók. 

Ennek az állandó nyersanyaghiánynak az oka a helytelen organizáció, és a szervezés 

nagymértékű hiánya volt elsősorban. Azok a tervező és ellenőrző mérnökök, akik nyíltan mer-

tek velem beszélni, azt is elárulták, hogy ez ma már nem sporadikus jelenség és egyre jobban 

eluralkodik az ország építőiparában. Szerepet játszik az előbbi forrásaim közlése szerint a 

kétségtelenül mind gyakrabban alkalmazott szabotage. Természetesen az kevésbé a kényszer-

munkásoknál fordulhatott elő, mint inkább a civil szakmunkásoknál. Az építési határidők be-

tartása ma már lehetetlen s egyre nő a tervlemaradás százaléka.”
919

 

 

„Amikor 1951 októberének végén a KECSKEMÉTi kényszermunka táborból ezeregy-

század magammal az ottani szovjet laktanyaépítkezéstől KAZINCBARCIKAra szállítottak, 

még fogalmunk nem volt arról, hogy itt csaknem két teljes esztendőt kell majd eltöltenünk. 

KAZINCBARCIKAn egy már kész háromemeletes épületben helyeztek el bennünket, természe-

tesen drótsövénnyel körülkerítve. Felügyeletünkre mintegy 30 főnyi ÁVH őrséget rendeltek ki, 

míg az egész építkezésre egy 150 főnyi katonaság vigyázott. 

Előttünk valamilyen ifjúmunkás társaság lehetett itt, akiket mi váltottunk le, a házak 

falai tele voltak meszelve mindenfajta kommunista szólammal. Keserű sorsunk közepette is 

mosolyognunk kellett, amikor a hatalmas mázolmányt láttuk: „Szeretettel üdvözöl benneteket 

a dolgozó ifjúság!” Valószínűnek tartottuk, hogy az ifjúmunkásoknak fogalmuk sem volt arról, 

kik lesznek „utódaik”, mert akkor nem pingálták volna az üdvözlést a falakra. 

Az épület ahol elhelyeztek bennünket irodák céljára épülhetett, mert különféle szobák-

ból állott és az aránylag kis helyiségben 25 embert helyeztek el. Minden ajtón egy géppel írott 

parancsa a táborparancsnoknak, amelyben ilyen pontok voltak többek között: „A dohányzás 

szigorúan tilos! Minden idegen nyelv használata tilos, beszélgetési nyelv kizárólag magyar! A 

munkahelyeken magánszemélyekkel beszélgetni tilos! Még volt egy néhány tilos pont, amire 

már nem emlékszem, alatta a táborparancsnok olvashatatlan aláírása. 

Annyi bizonyos, hogy igyekeztek bennünket légmentesen elzárni a külvilágtól. Levelet 

nem írhattunk, csomagot nem kaphattunk. Ha valahonnan például a szél valami újságdarabot 

fújt hozzánk, arra az örökké figyelő őrség azonnal lecsapott. Őreink egyébként vércseszemek-

kel figyeltek munka közben és ha valamelyikünk a munkahelyen velünk együtt dolgozó civillel 

néhány szót váltott, már ott termett, csattant a pofon, vagy fogdába dobtak néhány napra. A 

munkahelyen egyébként csak az építésvezetők, munkavezető-mérnökok és néhány iparos szak-

ember voltak civilek. 

 A táborunk mellett, ott tartózkodásunk alatt két 38 méter magas víztornyot építettek, 

két darab hatalmas hűtőtornyot, egy vízgyűjtő medencét, ahonnan a vizet felpumpálták a tor-

nyokba és egy vízlágyító tornyot.  Ennek technikai leírásához nem sokat értek, eleinte én is 
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 ITEM Nó 1153/54. DATE OF OBSERVATION: October 1951 until 2 December 1953. 
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földmunkánál dolgoztam és csak néhány hónap múlva kerültem egy 15 főből álló ács-

brigádba, eredeti szakképzettségemnél fogva.
920

 

Munkánk több volt, mint állati. A legtöbbször heti 72 órát dolgoztunk. Ébresztő nyáron 

reggel ½ 5 órakor, télen 5 órakor, takarodó este 9 órakor volt. A norma mindenre meg volt 

szabva, de senki sem ismerte ki magát. A vad munkához ellátásunk igen gyenge volt és csak 

hónapokkal később rendezték az úgynevezett „speizolást”
921

 is. Eszerint, aki teljesítményével 

a 80 %-ot elérte, speizolhatott 30 forint értékben. 

A 100 %-ot teljesítők   60 forint értékben speizolhattak, 

a 120 %-ot „  80 „ „ „ 

a 150 %-ot  „  140 „ „ „ 

1952 novemberében a speizolási összeg 20 %-kal felemelték. Ugyanakkor egyeseket 

közülünk kiemeltek és „kiváló teljesítményük” után 100-200 forintos külön jutalomban része-

sítették. Tiszta cirkusz volt, mert eredetileg ezek még annyit sem dolgoztak, mint a többiek, 

csupán valamilyen úton-módon rokonszenvesek voltak az őrség előtt. 

A tragikomikus az volt, hogy keresetünkből 800 forintot levontak ellátás, ruhakoptatás, 

egészségügy, világítás, címén. Mint a nőtlenekkel közölték, külön agglegény adót is kivetettek 

– ugyanígy én rám is! Nem felejtkeztek el a 2 %-os öregségi biztosításról sem. 

Télen posztó, régi katonaruhát kaptunk, nyáron pedig zsávolyt. A ruhák piszkosak, 

szakadtak voltak és senki sem tudta, hogy ezeket honnan szerezték, mert volt köztük például 

angol katona ruha is. 

Minden épületnél volt egy civil építésvezető, mérnöki beosztásban. Legtöbbjük azon-

ban „gyorstalpaló” kurzuson végezhetett, mert tudásuk alatta maradt egy régi kőművesmester 

szakképzettségének. Így a mi építésvezetőnk egy MLASITS /fnu/ nevezetű volt pallér volt. 

Aránylag megértő volt a foglyokkal szemben. Az építésvezetők mellé ugyancsak beosztottak 

egy a foglyok közül választott munkavezetőt is. Ezek rendszerint visszaéltek a hatalmukkal és 

kegyetlenül hajszolták a saját társaikat, ha valakinek nem tetszett a képe, azonnal jelentették, 

mint „szabotáló”-t a tábor parancsnokságának. Sokszor maguk az építésvezetők figyelmeztet-

ték őket embertelenségükre. Így a mi munkavezetőnk egy MONORI József volt egykori 

csendőrszakaszvezető. MONORI állandóan kommunista idézeteket szavalt és hangoztatta, 

hogy ő már felismerte az „új demokratikus rendszert”és ezért ha kell, életét is feláldozza. 

Rengeteg bajt okozott csoportunknak. Később 1953. július elején, amikor a 

szabadonbocsájtások megkezdődtek, az elsők között volt, akit elengedtek. Mint az építésvezető 

gúnyosan közölte velünk „nem hiába járatta száját és árulta el a sorstársait”, mert 

BUDAPESTen igen jó állásba került. Hozzá méltó volt a mellettünk levő épület egyik munka-

vezetője, egy GRÖGER /fnu/ nevezetű is.  

Ha valakit, mint „szabotálót” jelentettek este a táborprancsnokságnak, az illetőt elő-

ször kettő-négyheti fogdára ítélték, utána pedig úgynevezett büntető-brigádba került három, 
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 Ebből is látszik, hogy a rabtábor (munkatábor) az épülő város több helyén is létezett. Amiről a hír szól az a 

vegyiművek területén volt! 
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 A raboknak az a lehetősége, hogy saját pénzből kiegészíthesse az ellátását valamilyen csekély módon. 
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vagy hat hónapra. A büntetőbrigádokat állandóan kavicsbányában dolgoztatták, ahol a leg-

nehezebb munka folyt.  Annak ellenére, hogy a munkaidejük nem volt megszabva, jóformán az 

előírt levonási összeget sem kereshették meg, így természetesen nem is kaptak speizolást. 

Általában az őrség a volt legénységi állományú foglyokat enyhébben kezelte, mint a 

tiszteket. Egy-egy tiszttel ugyan kivételeztek, de ezekről hamarosan megtudtuk, hogy mint be-

épített besúgók élvezik ezt a kegyet. 

ÁVH őrségünk tagjait névről nem ismertük, így csupán csúfnevekkel láttuk el magunk 

között. Így egy ÁVH tizedes, akit „falu legényének” neveztünk el, egy bivalyerős, hatalmas, 

pirosképű falusi „ökör”, azzal töltötte szabad idejét, hogy időnként elment a fogdába és 

„egészségügyi órát” tartott a szerencsétlenekkel. A leglehetetlenebb tornafigurákat kellett 

végezniük a fogda lakóinak, és akivel az ÁVH tizedes nem volt megelégedve, azt gumibottal 

„biztatta”. A verést addig folytatta, amíg az izzadtság nem szakadt róla és akkor egy épületes 

mondással „pihenj”-t vezényelt: „Na fasiszta bitang, így kell ezt csinálni, mára elég lesz, hol-

nap megismételjük”. 

A napi munkánál gyakran fordult elő szerencsétlenség, ezekkel azonban a táborpa-

rancsnokság nem törődött. Ha az illetőn segíteni lehetett még, kórházba szállították minden 

jegyzőkönyv nélkül. Előfordult, hogy valaki lezuhant a rosszul tákolt, magas épületállványról 

– jegyzőkönyvet vettek fel ilyenkor és a haláleset oka: „Öngyilkosság” volt. A táborparancs-

nok el akarta hitetni, hogy az illetők szándékkal keresték a halált. 

 Nagy izgalmat keltett, amikor 1952 augusztusában egy civil és egyenruhásokból álló 

kevert, úgynevezett „komisszió” jelent meg a táborban a foglyok ügyének kivizsgálására. Né-

hány óra múlva azonban kiderült, hogy a bizottság célja lehetőleg annyi foglyot felelősségre 

vonni „fasiszta ténykedésért”, amennyit csak tud és azokat további kényszermunkára vissza-

tartani. A kihallgatásra rendelteknek féllábon kellett állniok és így vallatták őket. A leglehe-

tetlenebb vádakat hozták fel és ha valaki nem volt hajlandó ilyen értelmű jegyzőkönyvet aláír-

ni, végigverték. A két boxolókülsejű, civilruhás alak állandóan szobáról-szobára járt és verte 

a kihallgatás alatt állókat. 

A kihallgatás eredményeként 1953 június elején – addig semmi sem történt – 83 volt 

csendőr és SS katonát vittek BUDAPESTre, állítólagos ítélethozatalra. Ezeknek sorsáról 

semmit nem hallottunk. Némi kárörömmel láttuk, hogy a csoportba két ismert besúgó is beke-

rült, társaik árulása sem mentette meg őket sorsuktól. 

1953 márciusában egyik reggel, igen nagy megelégedésünkre, az ÁVH őrség fegyinté-

zeti egyenruhában jelent meg. Ezt a tábor parancsnoka hamarosan meg is indokolta: „A nyu-

gati rádiók azt jelentik, hogy KAZINCBARCIKAn ÁVHsok verik a foglyokat. Mától kezdve 

nem ÁVHsok vernek majd benneteket! Bármi történik itt a táborban, már két nap múlva jelen-

tik az imperialista rádiók. Gondunk lesz rá, hogy erre ne legyen több alkalom”. 

Megkönnyebbültünk, amikor néhány nap múlva a régi parancsnok /NU/ eltűnt és egy 

új, századosi rangban levő utódot /NU/ kaptunk. A bánásmód megváltozott, amit az új pa-

rancsnok megjelenésének tulajdonítottunk. 
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1953 elején táborkönyvtárt állítottak fel, ahol Marx, Engels, Lenin, Gorkij könyveket 

kaptunk. Eleinte csak az úgynevezett „jó munkások” kaphattak könyveket, néhány hét múlva 

már azonban mindenki kaphatott olvasnivalót, aki kért. 

1953 májusában hallottunk első ízben arról, hogy építési és szerelő szakemberek is 

dolgoznak KAZINCBARCIKAn, akik önként jelentkeztek Keletnémetországból. Állítólag igen 

jól fizették őket. Júliusban elszállításuk előtt egyik este a mintegy 80 főnyi kelet-német mun-

káscsoport egy közös táncmulatságon összekeveredett
922

 az ÁVHsokkal.  A verekedést a néme-

tek kezdték, akik már régebben fenték a fogukat az ÁVH-sokra. Az ÁVHsok jóval kevesebben 

voltak, így a rövidebbet húzták és mivel fegyvereiket nem merték használni, véres fejjel mene-

kültek a mulatságról. 

1953. július közepén építésvezetőnk közölte velünk, hogy KAZINCBARCIKAi tábort 

rövidesen megszüntetik és bennünket továbbszállítanak.”
923

  

 

 

„1953.
924

 

1950.  áprilisban vette kezdetét KAZINCBRCIKAn a BORSODi Ipari Tröszt keretében 

a BORSODi /Sajómenti/ Vegyi Művek építkezése. A kommunista propaganda hirdeti, hogy a 

magyar kormányzat milyen erőfeszítést tesz a mezőgazdasági többtermelés érdekében. Ünnep-

li a „Műtrágyagyár” u.n. „feszített építését”, ami annyit jelent, hogy fokozott munkateljesít-

ménnyel igyekszik a gyárat felépíteni, valójában azonban egészen más a gyár rendeltetése, 

mint amit hangoztatnak. Egyelőre valóban a Nitrogén termékek előállítását szolgáló épületek 

készültek el. Az eddig felépített épületekben ammónia, salétromsav és mészammonsalétrom 

előállítása fog folyni. Az eddigi gyártelep kb. 1.200 x 600 m nagyságú területen fekszik. 

A gyártás lényegileg a HABER-BOSCH szintézis alapján készül az ammóniánál, ahol 

magas nyomás és igen magas hőmérséklet mellett egyesítik a levegő nitrogénjét a hidrogén-

nel. 

Az egész gyár szíve a „szintézis épület”. Az épület alapja 70 x 50 m, magassága /belső 

magasság/ 18 m. Az épület lapos teteje felülvilágításos. Az egész vasbetonkonstrukció. Belül 

már elkészült az alapzata a három Pelton turbinának és a három u.n. „HOCO” épület részé-

re. /Hidrogén koncentrátió./ A másik csarnok a kezelőcsarnok. Ez 70 m hosszú és kb. 26-27 m 

széles épület. Van azután még egy 11 m hosszú kisebb csarnok és több kisebb-nagyobb épület. 

Az ezekbe felszerelésre kerülő gépek legnagyobb része Keletnémetországban készül. Már sok 

keletnémetországi szerelő is itt tartózkodik. Magyar gyárban készülnek a Pelton turbinák. 

/Ganz Vaggóngyár./ és a kisebb jelentőségű készülékek. A tervek szerint októberben az Oxigén 

mű, szerelését kell befejezniök. Először a kompressziós úton cseppfolyósított levegőt állítja a 
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 Nem keveredett, hanem verekedett! 
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 ITEM No 3907/54. Two years in the forced labor camp of Kazincbarcika. End of October 1951 until July 

1953. 
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 Ez a hír 1951-53 évekre vonatkozó összefoglaló. A forrás egy 35 éves mérnök, aki Kazincbarcikán a nitro-

génművek építésén és Tiszalökön is dolgozott az erőmű megvalósításán. 1944. novemberben esett szovjet fog-

ságba Szombathelynél és a hadifogságból 1950-ben került haza. 1953-ban telepítették ki Nyugat-Németországba, 

Ez után készült vele a riport. 
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gyár elő. Van egy oxigén mű, amelyben a kompressziós folyamat történik. Ennek 2 gáztartálya 

van mégpedig egy kb. 500 m
3
-es és egy kb. 1.000 m

3
-es. Ezek nem teleszkópos, hanem egysze-

rű haranggáztartályok. Innét szivattyúzzák a gázkeveréket a Pelton turbinákba. Ezek nyomják 

át a gázt egy 28 m-es tisztítótornyon át a HABER gépekbe s ennek terméke kerül egy NH tar-

tályba. Ez ugyancsak egyszerű gazométer, azt hiszem 1.500, vagy 2.000 m
3
-es, ennek van kü-

lön egy nedvességmentes ammónium tartálya. E mellett áll a hígsav üzem. Itt állítják elő a 

salétromsavat. Ugyancsak mellette áll még egy HOKO épület. Ez 28 m magas és ennek is van 

egy óriási tartálya. E két épületből vezetnek el a csövek a mészammonnitrát üzembe. Ez után 

következnek a mészkőtörő és az őrlő épületek. Innét az egész termék a „sóraktár”-ba megy. A 

gyár kapacitására jellemző, hogy ez 46 x 160 m alapterületű kettős-parabola keresztszelvényű 

épület, amelynek magassága 23 m. 

Eddig ez a gyár békés, a mezőgazdasági termelést szolgáló ammónium, salétromsav és 

műtrágyagyár. Ezzel szemben kezembe kerültek a további tervek is, amelyek már távolról sem 

mondhatók ilyen békés célzatúnak. Hogy ez megtörténhetett, azt úgy magyarázhatom meg, 

hogy ismertetem az ott szereplő embereket és azok „szaktudását”. 

A főépítésvezető FAUR Ferenc. Pesti ember volt. A régi rendszerben „akordáns”
925

 

volt. Az akordáns olyan ember, aki leszerződtette az ács, vasbetonszerelő, és betonmunkáso-

kat. Abból élt, amit a munkások béréből a maga részére le tudott „sikeríteni”. Nagyon meg-

bízható kommunista volt, akit gyakran lehetett az NKVD-sekhez menni látni. Szakismereti nem 

voltak. Volt ezenkívülmég egy építésvezető: MARKÓCZY /fnu) a MARTENS SHELL vezér-

igazgatójának a fia. Ő ott mint „háborús áldozat” szerepelt, mert azt vallotta, hogy amikor a 

koncentrációs táborban volt, akkor bizonyos-testrészéről leoperálták a bőrét a az arcára ül-

tették át. Ezért, no meg azért is mert felesége a főépítésvezető szeretője volt, elfelejtették néki 

erősen kapitalista származását. Ennek az embernek a műszaki ismeretei is a nullával 

egyenlőek. Főleg az utóbbinak ügyetlensége és tanácstalansága következtében gyakran került 

a kezembe olyan terv és rajz, amit tulajdonképpen bizalmasan és titkosan kellett volna kezelni. 

Több ilyen tervrajzon voltak kijelölve azok a rajzok, amelyek később kerültek kivitelre. Ezeken 

a terveken szerepelt még egy másik HOKO épület, továbbá egy gázgyár, ami a szén frakcio-

nált lepárlására volt kijelölve, gyárrészleg, amely a kátránytermékek feldolgozását, főleg fe-

nol, toluol, derivátumok és robbanóanyag alapanyagának gyártására szolgál. Most kezdtek el 

továbbá olyan földbesüllyesztett betonraktárépületet készíteni, ami minden valószínűség sze-

rint a robbanóanyagok tárolását célozta. 

A gyártelep elektromos áramszükségletét a Borsodvidéki Elektromos Művek fogják 

szolgáltatni. Ez a hatalmas erőmű a szomszédos BERENTEn épül. Itt dolgozzák fel a barna-

szénhulladékot elektromos árammá. Az egész termelt árammenyiséget a Sajómenti Vegyi mű-

vek használják fel. Ha a BERENTEi erőművet továbbra is olyan ütemben építik, mint ahogyan 

azt hadifogolytársaimmal építtették, akkor az elektromos áramtermelő még 1954-ben elké-

szülhet. 

Mikor 1953 augusztusban elvittek bennünket KAZINCBRCIKAról, akkor a tábor még 

működött, lassanként növelték a civil munkások számát. Később onnét eljött emberek szerint 

ezt a kényszermunkatábort feloszlatták. Jelenleg itt valószínűleg főleg olyan internáltakat 
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tartanak – az eljöttek elbeszélése szerinti tervek alapján, akiket nem tartanak ugyan tüskés 

drótok mögött, írásban érintkezhetnek is a családjukkal, de a község határát el nem hagyhat-

ják. 

 A BARCIKAi építő munkásoknál eleinte 1.000 embert, foglalkoztattak, később ezt a 

látszatot felerősítették a TISZALÖKről áthozott 300 emberrel. 

A munkálatokat a BUDAPESTi Gyárépítő Vállalat 1. sz. Gép- és Vegyipari Tervező-

irodája vezette. /BUDAPEST V. Irányi u. 17. sz./ Oroszt az egész építkezés folyamán látni 

alkalmam nem volt. 

A főtervező HORVÁTH /fnu) nevű kb. 50 éves építészmérnök volt. Ősz hajú, mindig 

breeches-ben
926

 szokott járni Alacsony vékonydongájú ember, kitűnő szakismeretekkel. 

Statikus tervezője az egész műnek, aki a mi munkánk árán Kossuth-díjjat is kapott: 

KNAEDIG Miklós,
927

 50 éves építészmérnök, aki a régi rendszerben BUDAPESTen építési 

vállalkozó volt. A mostani rendszerben átnyergelt az elméleti munkákra. 

- Hány mérnököt foglalkoztattak még ott? 

A helyszínen egyetlen egy sem volt. Én magam csak szigorló mérnök voltam. Mellet-

tünk volt a Makadámútépítő Vállalat, annak volt egy fiatal, rendkívül stramm, erdőmérnöke, 

akit később a hadifogoly besúgók révén ki is nyírtak. 

Ezen kívül volt a vízépítőknek is egy mérnöke, akit azonban nagyon ritkán láttunk ott. 

Ez vezette a környéken a hídépítési munkálatokat. Nálunk a víz és csatornaellátás csővezeték-

ének a lefektetését vezette és ehhez hasonló munkálatokat. 

- Ha ilyen kevés mérnök irányított és felügyelt ezeknél a munkáknál, hogyan lehet-

séges akkor, hogy a kivitelnél mégis bizonyos szakszerűség érvényesült? 

Hetenként lejött egy bizottság. Ennek vezetője az előbb említett KNAEDIG Miklós és 

annak az új rendszerben végzett két fiatal mérnöke volt. Utóbbiak egészen fiatal, tapasztalat-

lan emberek voltak, akik 1951-ben végeztek. Ezek ellenőriztek mindent. Kiadták az új utasítá-

sokat és tudomásul vették a régebbi utasításaik végrehajtását. 

– Mi az érzése? Milyen ezeknek az újonnan végzett mérnököknek a szaktudása? 

Egyoldalú. Orosz mintájú. 

– Hogyan viszonylik ezeknek a szaktudása a mi régi műszaki képzettségünkhöz? 

Az én fakultásomat az általános vagy kultúrmérnöki szakot hét szakosztályra bontották 

fel. Ennek megfelelően ma csak ezen a téren hét féle diplomát osztogatnak. Ezek: 

1./ a magasépítő mérnök. Ez magasépítményekkel foglalkozik ugyan, de nem azonos az 

építészmérnökkel. Főleg gyárépítkezéseknél alkalmazzák. Lényegében kvalifikált pallér. 

2./ Geodéta mérnök, vagy földmérő. Régebben ez a második szigorlat egyik tantárgya 

volt. Ma külön diplomát jelent. 

3./ Útépítő mérnök. 
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 Helyesen és nyilván Gnädig Miklósról van szó. Róla korábban már írtunk. 
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4./ Vasútépítő mérnök. 

5./ Vízépítő mérnök. 

6./ Vasbetonépítő mérnök és 

7./ Hídépítő mérnök. 

Az egyes szakok a többi szak anyagával nem foglalkoznak. Annál többet kell azonban a 

párttörténelemmel foglalkozniok, s ez a lényeges. Ez a tantárgy orosz egyetemeken a tan-

anyag felét, a magyar egyetemeken ennél valamivel kisebb részt foglal el. 

– És ha párttörténelemmel foglalkoznak, akkor nem dőlnek össze a konstrukciók? 

De igen. Jellemző pl. KNAEDIG egyik segédmérnökének RÓNAnak /fnu/ esete. Amikor 

egyszer értesítettük, hogy hiba történt, mert elfelejtette a párkány vasalását megadni a koszo-

rúban s azt éppen csak föléje illesztette, azt mondta „Ledőlt? Nem. Nohát az is egy baj? Ne-

kem három födém dőlt össze, mégis itt vagyok…” 

– Az ellenőrző bizottság mit csinált? Nagyképűsködött, vagy érdemleges munkát vég-

zett? 

 Ezek alaposan utána néztek a dolognak s mivel KNAEDIG régi szakember volt, aki 

értette a dolgát, tehát nagyobb hiba nem lehetett. Azonkívül legtöbb esetben túlméretezték a 

konstrukciókat, de néha megtörtént az is, hogy aláméretezték. KNAEDIGet azonban nagy 

gyakorlata megóvta a nagyobb hibáktól. A fiatal szakembereket pedig gyorsan régebbi szak-

emberekkel ellenőrzik. 

Szóval a régi szakembereket ma még képtelenek nélkülözni. Csakis azért megy még, 

úgy ahogy a dolog. Hogy én viszonylag szabadabban mozoghattam, azt a szakértelmemnek 

köszönhettem. A rendszernél gazdasági mérlegelés tárgyát képezi az, hogy mi becsesebb né-

kik, ha valaki dolgozik, vagy ha valaki propagandát végez a munkahelyen. Amikor már úgy 

döntöttek, hogy a munka már nélkülem is megy, akkor megfosztottak viszonylagos szabad 

mozgásomtól és becsuktak a karcerbe, mert már túl sokat tudtam az ottani dolgokról. 

Amint a tervező mérnök közölte bizalmasan velem, ennek a gyárnak olyan nagy a ka-

pacitása, hogy egész Magyarország műtrágya szükségletét két hónap alatt legyártja. Már 

abból az adatból is nyilvánvaló, hogy a gyár eredeti célja nemcsak a műtrágyagyártás. 

A Borsodi Vegyi Művek KAZINCBARCIKAn MISKOLCtól északnyugatra mintegy 12 

km-re fekszik. A gyártelep külső kerítése mindvégig 150-200 m-re párhuzamosan halad az 

országúttal. 

Az egész üzemet körös-körül kb. 2 ½ m magas beton kerítés veszi körül. Két-három 

méterenként beton oszlopok között 35 cm széles vasbeton lemezekből áll a kerítés.  

A kerítésen kívül három sorban nyolc darab két emeletes u.n. „készenléti lakóház” áll. 

Az üzen felé néző sor közepén a kilencedik házat még nem építették fel. Ezeknek a házaknak az 

a rendeltetése, hogy itt lakjanak a jövőben, ha a gyár üzembe kerül azok a munkások, akik 

éjjel szolgálatot fognak tartani. Míg az építkezések folytak, addig a kényszermunkás-

hadifoglyok lakóhelyéül szolgált nyolc épület. A harmadik sor baloldali házában volt a hír-

hedt „karcer”. 
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A gyártelep északnyugati főbejáratán délnyugati irányban egyenes makadámút haladt 

át az egész gyártelepen. A kerítésnek az országúttal párhuzamosan haladó részén belülről 

külön kapun dupla vasúti vágány haladt végig, amelynek egyik elágazása az út mellett /az 

üzemben/ ment végig és több szárny vonalra oszlott. Az üzem makadámútja 150 m-re a kerí-

téstől áthaladt az igazgatósági épület alatt. Az igazgatósági épület, melyben az adminisztráci-

ós irodák mellett még az üzem telefonközpontja is. Ezzel az épülettel összefügg még egy fordí-

tott „L” alakú épület, ami az étkezdéje lesz az üzemnek. 

Az igazgatósági épülettől délnyugati irányban tovább haladó rész ma még üres telek. 

Ide tervezik a kerékpátszínt, garage-t, és az öltözőket. 

Az úton továbbhaladva jobbra van a központi ellenőrző laboratórium. Ez 35-40 x 6 

méter alapterületű épület. 

Balkéz felé van a sóraktár. Ennek az épületnek az alapterülete 46 x 150 méter. 

Hangárszerű kettős parabola keresztszelvényű vasbeton épület, mely középen 36 m magas. A 

sóraktár déli oldalán áll a 36 m magas elevátor torony. Itt emelik a magasba a raktárba 

kerülő árút, amit felül gépi szerkezettel osztanak el. 

A sóraktár mellett van a mészkőtörő és őrlő épület. A gépi berendezés ezekhez még 

nem érkezett meg. 

A sóraktár után következik az E.G. trafo. /hogy mit jelentenek a transzformátorok 

betűjelzései, azt nem sikerült megállapítanom./ Ez a transzformátor látja el árammal a 

sóraktár gépeit, a műhely raktárat és a laboratóriumot. A gyártelepen különböző feszültségű 

áramot használnak fel.  

Az E.G. trafóval szemben az út másik oldalán áll a hatalmas műhely-raktár, nagy „L” 

alakú épülete. A műhely kovács-, hegesztő-, asztalos-műhelyekből áll. Egy nagyobb 

csarnokrészben vannak az eszterga-padok, fúró, maró és egyéb fémmegmunkáló gépek 

elhelyezve. A raktárba az összes a telepen működő gépek részére szolgáló tartalék alkatrészek 

kerülnek. 

A raktártól délnyugatra van egy 2.000 m
3
-es ammoniumtartály. Ezt a gazométert 

különös gonddal építtették velem. 

A raktártól és a gáztartálytól délre épült a hatalmas 40 x 70 m alapterületű „szintézis 

épület”. Ennek déli részén jobbra van három darab HABER kompresszor., balra pedig három 

Pelton turbina. A bal oldalon vannak a szerelőfülkék, ahonnét a terem összes gépeit irányítják 

és ellenőrzik. A HABER kompresszorok alapzatában 1.000 m
3
 betont építettem bele. 

Az E.G. trafótól keletre van a mészammonnitrát gyártó épületrész, amely azonban még 

nem készült el teljesen. 

Ettől délre épült a hígsav üzem. Ennek is csak a falai készek még. 

A hígsav üzemtől balra van a mészkő feldolgozó üzem. 

A szintézis épülettel szemben, az út másik oldalán van egy üres telek, amelynek 

tervrajzátpontozottan rajzolták bele a bizalmas tervrajzba. Értesüléseim szerint azt az 
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épületet különös gonddal fogják felépíteni s ide tervezik a robbanó anyaggyártás egyik 

legfontosabb épületét illetve gyárrészlegét. 

E terület és a kerítés mellett húzódó vágány között fekszik a „HOKO” épület. 30 x 30 

m alapterületű négyzeten. E részlegben történik a lúgkoncentráció. /Hidroxidconcentráció/ 

A heko épület alatt a két vasúti vágány között terül el a hűtőház. Ez 50 x 25 m téglalap 

alapterületű épület. 

A hűtőház alatt vele párhuzamosan épült a 25 m hosszú GD trafo épület. 

Az út másik oldalán van a G.B. trafo épület, amely a szintézis üzemrészleg számára 

transzformálja az elektromos áramot. 

Az előbb említett trafo épülettől balra van a két  . Az két 28 m magas torony, 

amelyeken keresztül szivattyúzzák a levegőt s tisztítják meg a CO2 tartalomtól. /szénhidráttól/ 

A két torony között vaslépcső feljárat van. 

A BALKE tornyoktól lefelé van a Győri Vagongyár készítette hatalmas 20.000 m
3
 

befogadóképességű vilgítógáz tartány. 

Ettől jobbra épült a 20 x 20 m alapterületű oxigén üzem. Ezt az üzemet 

keletnémetországi gyár szállította s a szerelést is keletnémet szerelők végezték. 

Vele szemben az út másik oldalánvan a G.C. trafo. Ez a 25 x 8 méteres földszintes 

épület, amelyben 20-25 drb. két sorban elhelyezett transzformátor áll. Ezt a Ganz 

Villamossági gyár szállította. Az elektromos áramot itt az oxigén üzem részére 

transzformálják. E transzformátorépülettől jobbra van a „főáramelosztó”. Ez osztja el az 

áramot a különböző trafo épületekbe. 

E két épület alatti területen a bizalmas tervben kipontozottan több épület terve volt 

látható.Ezek is a robbanóanyaggyártás céljait fogják szolgálni. 

Az üres területtel szemben az út túlsó oldalán egymás alatt két gáztartály készült el. A 

felső 500 m
3
-es O azaz oxigéntartály, az alsó pedig 1.000 m

3
-es N /nitrogén/ tartály. 

Az alsó N tartálytól balra van a 20 x 20 m-es AC üzem. Az aktív szenes kéntelenítő. 

A N tartállyal szemben az út másik oldalán van a nagy vízmedence és az alsó részén a 

szivattyúk, amelyek az alatta lévő két drb. 39 mmagas konikus alakú hűtőtornyokba 

szivattyúzzák a vizet. 

A két hűtőtoronnyal szemben balra az út másik oldalán van a gázgyár. Ez 

generátorgázt termel. Kb. 50 x 50 m alapterületű. 

A generátorgázgyártól balfelé a tervrajzon kipontozott területre tervezik a fenol és 

toluolderivátumokat alőállító frakcionált desztillációs üzemet. 

Ugyancsak terv még csak a gázgyár alatt létesítendő koxbunker és benzinraktár. 

Az üzemet körülvevő kerítésen kívül a GD trafo épülettel szemben van egy nagy homok 

ülepítő. Innét táplálják vízzel az 1.000 mm átmérőjű vízvezetéki főcsőhálózatot. A vízvezetéki 

csövek 3-4 méteres darabok. A csövek folyómétere 1 tonna. Öntöttvasból készülnek  és 

Lengyel Sziléziából szállították. A könyökcsöveknél próbaképen bekötöttek egy-két magyart, 
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ezt azonban kilenc légkörnyomásnál a víz szétvágta. Ez azonban természetes volt, mert a 

magyar cső az előírt 40 mm-nél ¼-del vékonyabb, alig 1 cm vastag volt. Az egész üzemet a 

Sajó vizéből táplálják. 

Hatalmas földmunkát igényelt a karcer ablakából kívülről látható három sima alapú 

alól 18 m átmérőjű gödör. A munkásoknak azt mondták, hogy ezek bunkerek lesznek. 

Értesüléseim szerint azonban ezeknél még több fog készülni s ezek lesznek a földalatti 

robbanóanyagraktárak.”
928

 

  

 

„1954. 

A nehézipari beruházások csökkentése, – nem vonatkozik a Borsodi Vegyiművek 

/KAZINCBARCIKA/ felszerelésére. A vegyi kombinát építkezése és felszerelése az eredeti ter-

vek szerint folyik tovább. A KAZINCBARCIKAi nitrogéngyár, a kátrányfeldolgozó üzemek, a 

buna-gyár
929

 létesítésének  határidejében és a beruházási összegek előirányozásában semmi-

féle változást nem eszközölt a kormány. 

A Borsodi vegyiművek különleges helyzetének oka az, hogy a vegyikombinát a barna-

szén-kátránytermékek feldolgozására hivatott, ezek a fenolátok pedig a hadianyaggyártásban 

nagymennyiségben szükséges pikrit
930

 robbanószer alapanyagai.”
931

 

 

 

„1954. 

A KAZINCBARCIKA-i Sajómenti Vegyiművek építkezésének üteme erősen megtorpant 

az utóbbi hónapokban. Az építkezésnél alkalmazott munkások létszáma június folyamán a 

tervben előírt munkáslétszám egyharmadára csökkent. 

                                                           
928

 ITEM No 1165/54. From October 1951 until August 1953.  
929

 Nos, itt aztán nehéz megmondani, hogy a „buna-gyár” hogyan került ide!  Volt természetesen ilyen nevű 

gyár, nagyon rossz hírháttérre: „Buna-Werke”, amely az auschwitzi koncentrációs tábor altábora volt, kényszer-

munkatábor, ahol rabszolgaként dolgoztatták az embereket. A „buna gumik” kopolimerekkel készült, szintetikus 

gumik. Az itteni vegyiművek gumit nem gyártott, ilyen tervek nem is voltak. A kopolimer az egynél többfajta 

monomerből addíciós polimerizációval előállított polimerláncok gyűjtőneve. Tulajdonságaikat nagyban megha-

tározza a komponensek aránya, milyensége, valamint a lánc szerkezeti felépítése. A kopolimerizáció ipari szem-

pontból rendkívül jelentős. Számos műgyanta, kaucsuk, lakk és szintetikus szál kopolimer. A kopolimerizáció 

nagymértékben bővíti a műanyagok választékát. A kopolimerizáció célja olyan műanyagok előállítása, amelyek 

fiziko-mechanikai és egyéb tulajdonságai jobbak, mint a megfelelő homopolimereké. Példaképp a polietilén 

kitűnő fagyállóságú kaucsuk lenne, de nagy kristályosodási hajlama miatt amorf állapotban nem stabil. Propilén 

egységek beépítése a polimerláncba megbontja a polimerlánc szabályosságát és a kristályosodási hajlam meg-

szűnik. Az így nyert etilén-propilén kopolimerek kitűnő kaucsukok. 
930

 Itt ismét gondban vagyok! A pikrit egy ásvány, peridotit, földpát nélküli eruptiv kőzet, legfőképen olivin 

(peridot) tartalommal, innen a név. Ha viszont a szerkesztő a pikrinsav (hivatalos nevén 2,4,6-trinitrofenol) egy 

szerves vegyület, a fenol három nitrocsoportot (-NO2) tartalmazó származéka. Sárgás színű kristályokat alkot. 

Erősen keserű ízű, a neve is innen ered: görögül pikrosz (πικρός) = keserű. Hideg vízben rosszul, etanolban jól 

oldódik. Erős sav, a sóit pikrátoknak nevezik. A pikrinsav sói, mint például az ammónium-pikrát, robbanószerek. 

Látszik ugye, hogy egyetlen „betűelírás” teljesen más értelmet ad az egésznek! A média már csak ilyen, ez soha 

sem változik. Nem, vagy csak nagyon kevesek alaposak, a többi meg a szenzációkeltés miatt olyan-amilyen. 
931

 Bizalmas forrás. ITEM No. 914/54.  
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A munka folyamatosságát most DISZ-ista önkéntes munkabrigádok alkalmazásával kí-

vánják biztosítani KAZINCBARCIKAn. A nyári hónapokra az ország minden részéből tobo-

roztak egyetemi és középiskolai diákokat. Két-három hétig dolgoznak felváltva a DISZ-

brigádok egész nyáron át az építkezéseken.
932

 

A KAZINCBARCIKAi munkaerőhiány oka elsősorban az, hogy az építőipari vállalatok  

nem gondoskodnak a munkások ellátásáról, szállásáról, egészségügyi és szórakozási igényei-

nek kielégítéséről. A KAZINCBARCIKAi munkavállalás ma felér a deportálással. Az ország 

egyetlen építkezési helyén sem olyan arányú a munkavándorlás, mint éppen a Sajómenti Ve-

gyiműveknél. 

A KAZINCBARCIKAi építkezések eltolódása súlyos hibapont a kormány gazdasági 

terveiben. A Vegyiművekben már ebben az évben meg kellene indítani a műtrágyagyártást. 

Jövő esztendőre annyi műtrágyát kellene gyártania a vegyiműveknek, amennyi Borsod-Abaúj-

Zemplén vármegye két esztendei szükséglete. Szakmai körök értesülése szerint az építkezés 

rendkívül lassú üteme miatt bizonytalan időre kitolódott a Vegyiművek üzembehelyezése. A 

kormány által kidolgozott mezőgazdasági fejlesztési terv már a jövő esztendőre számításba 

vette a műtrágyagyár termelését, aminek kiesése jelentős zavart okoz a terv végrehajtásá-

ban.”
933

 

 

 

„1954. 

A kormány újabb nagyarányú tervkurtítást hajtott végre a Sztálin Vasmű építkezésé-

nél. A tervkurtításokat július 13-án adták ki s fokozatosan léptetik életbe. 

A SZTÁLINVÁROSi építkezési tervek megváltoztatása több, mint 12.000 munkást érint. 

Egyrészük azonnal abbahagyta a munkát és a felhalmozott építési anyagok számbavételét 

végzi. Több ezer munkást KAZINCBARCIKAra és TISZAPALKONYAra kívánnak áthelyezni. 

A SZTÁLINVÁROSi tervkurtítások részletei még nem ismertek. Szakmai körökben két-

ségtelennek tartják, hogy az intézkedés a magyarországi acélipari tervek újabb lényeges kor-

látozását jelenti.”
934

 

 

                                                           
932

 Ide is kívánkozik megjegyzés, ráadásul a személyes tapasztalataimból. Igaz nem az ’50-es, hanem a ’60-as, 

’70-es évek.  Természetesen nem a DISZ, hanem a KISZ, de az építőtáborokról akarok szólni. Ezekben ’65-től 

rendszeresen részt vettünk és önként. Építettem Tiszalúc mellet vízlecsapoló csatornát, vasutat Nagymaros-Szob 

között – a nyári szünetben – középiskolásként és szüreteltünk szőlőt Izsák környéké, minden középiskolás évben 

szeptember második felében. A fiatalságunk nagyon szép emlékei fűződnek ezekhez a kéthetes táborokhoz! 

Minden mai híreszteléssel szemben önként mentünk és nagyon jól éreztük magunkat! A munka néha kemény 

volt, de nem haltunk bele. Egyetemistaként is építettem nyaranta az akkori ÉPFU telephelyet és szedtünk almát, 

szőlőt akkor is és mentünk az árvízi munkákhoz is! Ezt akkor nem „csapatépítő tréningnek” nevezték és nem 

biztos, hogy arról szólt, mint ezek a maiak, de szerintem értek annyit és ma 50 évvel később is emlegetjük a még 

élő barátainkkal! Igazi „csapatépítő”, közösségformáló erő volt ez akkor! 
933

 Bizalmas forrás. ITEM No. 7007/54. 
934

 Bizalmas forrásból. ITEM No. 7032/54. 
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Egy érdekesség, mert 1954 folyamán elhangzott egy olyan riport, amely a korábban 

már ismertetett kazincbarcikai keletnémet – ÁVH verekedést bemutatta. Ezt itt egy a rabtá-

borban akkor még ott levő hadifogoly nyilatkozza!  

 

„1954. 

1953 nyarán mint volt német hadifogoly KAZINCBARCIKAn végeztem kényszermun-

kát. Az ottani építkezéseknél ebben az időben mintegy 25-30 olyan szakember dolgozott, akik 

a német demokratikus köztársaság állampolgárai voltak. Ezek nagy részvéttel voltak az ebben 

az időben itt internált többszáz volt német hadifogoly sorsa iránt és lépten-nyomon éreztették 

efeletti felháborodásukat a foglyokat őrző ÁVH legényekkel. 

Egy alkalommal a pontos időpontra már nem emlékszem, abba a kocsmába, ahol a ke-

let-német szakmunkások mulattak, nagyobb csoport ÁVH tért be. Az idegenekkel szemben 

csakhamar kihívóan viselkedtek. Főleg az bosszantotta őket, hogy a helyiségben tartózkodó 

néhány nő inkább a németek társaságát részesítette előnyben mint az ÁVH-sokét. Az egyik nőt 

erőszakkal a saját asztalukhoz akarták átültetni, mire verekedés támadt. A kelet-németek már 

régóta vártak erre az alkalomra, hogy dühüket az ÁVH-sokon kitöltsék. Az általános tömegve-

rekedés során a németek mind egy szálig kiverték az ÁVH-sokat a kocsmából, miközben szinte 

valamennyi résztvevő megsérült. Egy ÁVH legény és egy kelet-német igen súlyos sérüléseket 

szenvedett, egyikük az elterjedt hírek szerint sebeibe bele is halt. 

Az incidens, amely egész KAZINCBARCIKAn nagy port vert fel, már másnap igen szi-

gorú vizsgálat követte. BUDAPEST-ről a helyszínre érkezett a német demokratikus köztársa-

ság követe és a magyar bel- és külügyminisztérium, valamint az ÁVH több magasrangú köze-

ge is. A vizsgálat során semmiféle megtorlás nem következett. A keletnémetek változatlanul 

szabadon mozoghattak KAZINCBARCIKAn, az ÁVH-sok pedig messze elkerülték a velük való 

találkozást. Az egyedüli következménye talán az volt, hogy az internált német hadifoglyokat 

hamarosan a tiszalöki internáló táborba szállították át.”
935

 

 

 

„1955. 

Az „Északmagyarország” 1955 április 26-i számában KAZINCBARCIKAi riportot kö-

zöl. Ötödik esztendeje épül a Sajó mellett az új ipari város, az egyszer jelentéktelen bányász-

falucska helyén. KAZINCBARCIKAn épül a Borsodi Hőerőmű és a Borsodi Vegyikombinát, 

az oeszág, folyamatban levő, két legnagyobb ipari építkezése. A nunkafegyelem és az anyag-

takarékosság terén súlyos hibákat fedett fel a lap riportere. Ezekről a következőképen számol 

be: 

„Nemrégiben összesített jelentést készítettek a városi pártvégrehajtó bizottságon. A je-

lentés a munkafegyelemmel kapcsolatban a következőket állapította meg: a kooperáció-

építkezés területén naponta 7.000 munkaóra esik ki a termelésből a rossz munkafegyelem és a 

szervezetlenség miatt. Ez naponta 880 munkás munkájának megtermelt értékével egyenlő. 
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 Volt hadifogoly riportja, aki a kazincbarcikai rabtábort is megjárta. Ellenőrzött forrás. ITEM No. 10629/54. 
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7.000 munkaóra egyet napon! Ez egy hét alatt 42.000, egy hónapban pedig 168.000 óra! És 

mind azért, mert nagyfokú liberalizmus tapasztalható az építkezéseken. Sajnos még mindig 

találkozni KAZINCBARCIKAn olyan építésvezetővel, sőt munkacsoportvezetővel, aki eltűri a 

lazaságot, a fegyelmezetlenséget, – sőt maga is fegyelmezetlenül viselkedik. Ezért fordulhatott 

elő olyan eset, hogy az egyik dömperes benzines hordót rakott fel kocsijára, fuvarozás címén 

hazament és csak hétfőn tért vissza. 

A legégetőbb feladat most: gyökeres fordulatot, rendet teremteni a fegyelemben, mert 

enélkül el sem képzelhető gazdaságos építkezés, a termelékenység növelése. Ebben, a fegye-

lem megteremtésében a kommunistáknak és a DISZ tagoknak kell példát mutatni. 

KAZINCBARCIKAn is sürgősen ki kell alakítani azt a légkört, amelyben a lógás, a 

naplopás, a fegyelmezetlenség a becsületes, szorgalmas dolgozók szemében a szégyen és a 

gyalázat. 

Hasonló a helyzet az anyagtakarékosság körül is. Az építkezések költségei túlságosan 

magasak. Az új városban például egy lakás átlagos költsége 15-20 ezer forinttal nagyobb az 

országos átlagnál. A Borsodi Vegyikombinát építkezési költsége 15-20 %-al magasabb az 

előirányzottnál. Az az igazság, hogy KAZINCBARCIKAn ma is csak papíron ismerik az 

anyagtakarékossági mozgalmat – habár az utóbbi időben már némi javulás tapasztalható 

ebben. 

KAZINCBARCIKAt nemcsak hőerőműjéről, vegyikombinátjáról és szénosztályozójáról 

ismerik, hanem „temető”iről is. 

Félreértések elkerülése végett nem szószerinti temetőt kell ezalatt érteni, hanem 

anyagtemetőt, kályha-temetőt és így tovább. Ahol milliók és milliók vesznek kárba egyes té-

nyezők és beosztottak hanyagsága, gondatlansága miatt. A 31/6-os számú Építőipari Vállalat 

egyik anyagtelepén például ősz óta fedetlenül hagytak nagymennyiségű kályhát, tűzhelyet, 

vaságyat és egyéb vasárut. Hogy mi lett belőlük? – könnyen elképzelhető. Újonnan érkeztek 

az építkezéshez, és most, mint ócska holmit kellett visszaszállítani MISKOLCRA javítás végett. 

Az utóbbi időben gyakran előfordul a Borsodi Vegyikombinát építkezésénél is, hogy 

sok értékes anyag kárbavész. A szerelésszigetelő vállalat irodája mögött például mát két éve a 

földön hever két hatalmas elzáró-szelep, ami „testvérek között is” megér legkevesebb 10.000 

forintot. Nem törődtek vele, benőtte a fű, a dömperek és teherautók mindig beljebb és beljebb 

nyomták a földbe. 

Ugyanitt a prcellán és keramit rassing-gyűrűket egyszerűen leszórták a földre, s az 

anyagnak már több, mint 30-40 %-a tönkrement. 

Nagyon üdvös volna, ha a 29/3 as számú Vízcsatornaépítő Vállalat is, – FÉNYES 

Tivor (sic) építésvezetővel az élen – végre rendet teremtene a saját portáján. A biológiai derí-

tőnél rengeteg faanyag megy tönkre. 

Lehet, hogy vannak, akik eddig még nem vették észre, ezt a tékozlást, – pont ezért hív-

tuk fel rá a figyelmet.”
936
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 Forrás: Északmagyarország. ITEM No. 3767/55. 
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„1955. 

A KAZINCBARCIKAi városi tanács munkájáról és bajairól közölt tudósítást az 

„Északmagyarország” 1955 február 9.-i száma. A városi tanács egy új, még vakolatlan épü-

letben kapott hivatali helységeket. A tanács titkára JANCSURÁK Barnabás, huszonegyné-

hány- éves fiatalember. A tanácstitkár elmondja, hogy nehézségek vannak a tanács appará-

tusban. Sok a betöltetlen állás, nincs anyagkönyvvezető,
937

 revizor, gépítórónő, ellenőrzési, 

adminisztratív előadó, stb. Azonkívül az új szocialista város rosszul áll a begyűjtéssel is. Ta-

nácstagjaink közül 23 dolgozó paraszt, – mondja a tanácstitkár, – s közülük csak ketten telje-

sítették a beadási kötelezettségüket, a többi mind hátralékos. Van közöttük két 

végrehajtóbizottsági tag is. Több, mint 400 kiló zsírral tartozik a város a sertésvágások után. 

Január eleje óta nincs begyűjtési előadó. BÍRÓ Ferenc, a begyűjtési hivatal régi megbízottja 

dicstelenül távozott helyéről. Részeges volt, mindennel törődött, csak a munkájával nem. A 

megyei begyűjtési hivatal pedig nem gondoskodik új előadóról. Hetek, hónapok telnek el, a 

hátralékok pedig növekednek.”
938

 

 

„1956. 

Az „Északmagyarország” írja 1956 augusztus 18-án: 

„Csaknem két hónapja áll KAZINVBARCIKA-n a vegyikombinát termelése. A kiesés 

igen jelentős. Számítások szerint a gyár mintegy félmillió forint értéket vesz el az országtól 

azzal, hogy nem termel műtrágyát. A javítások jóval több, mint tízmillió forintot emésztenek 

fel. Három minisztérium, több mint húsz vállalata javítja a vegyikombinátot. Közeledik az ősz, 

a falu kéri a műtrágyát. A gyárral, a leállással, – szépítve, vagy túlozva, – a legkülönbözőbb 

vélemények hangzanak el. A legilletékesebb GÓR NAGY Sándor,
939

 igazgató nyilatkozik la-

punknak a helyzetről Első kérdésünk így hangzott: „Hol tartanak a javítással?” A határidőt, 

– mondta, sajnos nem tarthattuk be. Több hibára bukkantunk, mint amennyire számítottunk. A 

hosszú leállást a gyár szíve, az óriás-kompresszorok hibái okozták. Külföldi szakemberektől 

és a műegyetemtől több javaslatot kaptunk. Ez is késlelteti az indulást. Mégis úgy számítunk, 
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 Lehet, hogy anyakönyvvezető? 
938

 Forrás: Északmagyarország. ITEM No. 1581/55. 
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 Gór Nagy Sándor vegyészmérnök, gazdaságpolitikus. (1925. március 21. Cegléd-1988. január 20. Budapest) 

A BME Vegyészmérnöki Kar Mezőgazdasági Kémiai Technológia Szakán végzett (1950), a kémiai tudományok 

kandidátusa (1980). Az MSZMP KB Pártfőiskoláján marxizmus-leninizmus oktatói képesítést szerzett (1965). 

A bp.-i Sallai Kollégium igazgatója (1949–1950), a Gazdasági és Műszaki Akadémia tanára (1950–1952). A 

Budapesti Kénsavgyár üzemmérnöke (1952–1954), a szolnoki Tiszamenti Vegyiművek igazgatója (1954–1955), 

a kazincbarcikai Borsodi Vegyikombinát igazgatója (1955–1957). A Nehézipari Minisztérium Nehézvegyipari 

Főosztályának főosztályvezetője (1957–1963), a bp.-i Vegyipari Tröszt vezérigazgatója (1963–1967), a Magyar 

Vegyipari Egyesülés elnöke (1968–1971), nehézipari miniszterhelyettes (1971. jún. 1.–1974. aug. 31.), államtit-

kár (1974. szept. 1.–1975. okt. 31.). Az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság (OMFB) elnöki főtanácsadója és 

a Péti Nitrogénművek, ill. a Borsodi Vegyi Kombinát PVC II. beruházásainak miniszteri biztosa (1975–1978), az 

Országos Mérésügyi Hivatal elnöke (1978–1985). A Vegyipari Állandó Kormánybizottság tagja. A NIM Mű-

szaki Gazdasági Tanácsának és Műtrágyaipari Bizottságának vezetője. A magyarországi nitrogén- és műtrágya-

ipar fejlesztésével, a népgazdaság kemizálásával, illetve rendszertechnikai kérdéseivel foglalkozott. Gazdaságpo-

litikusként jelentős szerepet játszott a vegyipari beruházások távlati fejlesztési terveinek kidolgozásában, az 

olefinprogram koncepciójának kialakításában. Irányította az úgynevezett kiemelten fontos beruházások (pl.: 

Tiszai Vegyi Kombinát, Viscosa, Péti Nitrogénművek stb.) rekonstrukcióját. 
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hogy az üzem egyik fele szeptember közepén, a másik szeptember végén kezdi meg a termelést. 

Ez a két kompresszor üzembehelyezését jelenti. A harmadik kompresszor csak 1957 február-

jában készül el. 

– Mikor lesz műtrágya? 

– Október elején. Addig ammóniákot és savat gyártunk.  

Kezdetben naponta 180-220 tonna nitrogén-műtrágyát termelünk, és ez a szám egyelő-

re csak terv. Pontos adatot csak a munka megkezdésekor mondhatunk. Az óriáskompresszo-

roknál elsősorban konstrukciós hibák vannak. Ez a magyar tervezők munkája és a MÁVAG 

készítette. Soha nem gyártottak ilyeneket hazánkban. A MÁVAG prototípus és kipróbálás nél-

kül hármat gyártott belőle s itt szerelte fel KAZINCBARCIKAn. Az első és nem kiforrott típus 

sajnos nem vált be. Rosszul tervezték, hanyagul szerelték. Az egyik legnagyobb hiba az volt, 

hogy a vegyikombinát termelése megkezdésekor vérmes reményeket nem fűztünk hozzá. 

Másütt egy új gyárat eddig, amíg gyermekbetegségeket le nem küzdi, nem is propagálnak. Mi 

nem így csináltuk. Jóval kisebb beruházású gyáraknak, mint például a HEJŐCSABA-i Ce-

mentműnek, kell egy bizonyos idő a kezdeti hibák kiküszöbölésére. Az ilyen hatalmas üzem-

nek, mint a miénk, még inkább kell.”
940

 

 

 

„1956. 

A KAZINCBARCIKAi Borsodi Vegyikombinát marónátron üzemét, előreláthatóan 

megszüntetik gépi berendezéseit leszerelik. Tárgyalások folynak Romániával, hogy a román 

kormány megvásárolja a marónátron-üzem berendezését és új üzemet létesít 

DICSŐSZENTMÁRTON-ban. A tranzakció az értesülések szerint, azzal magyarázható, hogy a 

Borsodi Vegyikombinát 50-60 százalékkal drágábban állítja elő a marónátront, mint ahogyan 

azt a magyar kormány a románoktól megvásárolhatná. KAZINCBARCIKAn évente harminc-

ezer tonna marónátront akartak termelni. Románia vállalta volna, hogy a gépi berendezés 

átadása a magyar kormánynak ezt a mennyiséget leszállítja.”
941

  

 

 

„1956. 

Az „Északmagyarország” írja 1956 augusztus 28-án: 

„Ritkán voltak olyan érdekes vitákkal teli napok KAZINCBARCIKAn, a felső részén, a 

régi FELSŐBARCIKAn/, mint amikor 1955 elején elterjedt a híre, hogy kultúrház épül. A kul-

túrház nemcsak a falubeliek ügye lett, magukénak érezték az újváros DISZ fiataljai is, akik 

védnökséget, társadalmi munkát ígértek. Így aztán a múlt év tavaszán egy szép napon MTH-s 

és más DISZ fiatalok jelentek meg a faluszéli feltöltött mocsár helyén. November 7-re át is 

lehet adni az épületet, – állapították meg bizakodóan. – Nem lesz abból semmi még egy év 
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 Forrás: Északmagyarország. ITEM No. 8860/56. 
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 Bizalmas forrásból. ITEM No. 9908/56. Oct. 20. 
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múlva sem, – mondogatták viszont a kajánkodók, akik szemrehúzott kapal alól, a kapuk és a 

függönyös ablakok mögül lesték a munkát. 

Sajnos ezeknek lett igazuk. 

Miért, – mi az oka annak, hogy a háromnegyedrészig felhúzott falak között csak a szél 

járkál és a mai napig nem történt semmi azért, hogy a kultúrház tovább épüljön? 

Az anyag megszerzésével van a baj. A tanács a 31/6-os vállalattól vett használt anya-

got. Olyan épületet vett meg, amely még nincs lebontva. De hát a bontás is megkezdődik ha-

marosan, csakhogy előbb egy új épületnek a vállalati ebédlőnek kell elkészülnie. Addig pedig 

nincs tégla, nincs építés. Az évből lassan nyolc hónap eltelt, de a kultúrház építése éppen úgy 

alszik, mint januárban. Pedig elmondja mindenki az értekezleteken: akarjuk, megtesszük a 

tőlünk telhetőt, hol arra kell várni, nem történik semmi.”
942

 

 

A forradalom leverését követően a SZER elleni egyik legsúlyosabb vád – és nem csak 

a győztes Kádár-kormány részéről – a (fegyveres) felkelés elősegítése illetve a harcok komp-

romisszumnélküli folytatásának a hangoztatása volt. Egy 1951-ben, a Szabad Európa szer-

kesztői számára kiadott kézikönyv ezzel kapcsolatban így fogalmazott:
943

  

  

„A kelet-európai népek egy világháborútól remélik országaik felszabadulását, ugya-

nakkor a rádió hullámhosszain megszólalóknak óvakodniuk kell attól, hogy nyugati katonai 

intervenciót ígérjenek hallgatóiknak, de hangsúlyozni kell a szabadság elkerülhetetlensé-

gét.”
944

 

 

Bár kissé túlzottnak tűnik a világháborúban reménykedés ilyen beállítása, az mégis 

fontos megállapítás, hogy a SZER-nek csillapítószerepet kell játszania ebben a kérdésben. 

Ehhez képest, 1956. november 2-án a Borsodi Szabad Rádió egy glosszája disszonánsnak 

találta azt a hangot, amelyet a SZER használ a műsoraiban.  Olyan hangot, amelyet nem sze-

retne hallani többé. Meg is nevezi, Kibédi Varga Sándor
945

 beszédét és hangját. Ezt hallva a 

Szabad Európa Rádió azonnal válaszol, bár ez kissé ködösnek tűnik: 
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 Révész Béla: Manipulációs technikák a hidegháború korai szakaszában. Magyarország és a Szabad Európa 
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 Borhi László: Az USA és Kelet-Európa 1948-1958. História, 1996.1. 3. p. 
945

 Kibédi Varga Sándor (Alexander Varga von Kibéd, Szentgerice, Maros-Torda vm, 1902. márc. 18. – Münc-

hen, 1986. jún. 17.) filozófus, pszichológus. Bölcseleti tanulmányait a budapesti, berlini, jénai és heidelbergi 

egyetemen végezte. 1924-ben avatták doktorrá. 1929-ben Szegeden egyetemi magántanár. Szakterülete az isme-

retelmélet és az általános értékelmélet. 1929 és 1941 között a MTA könyvtárosa. A budapesti Tudományegye-

temen 1931-ben magántanár, 1937-ben rendes tanár. A Magyar-Német Társaság főtitkára. 1941–44-ben minisz-

teri tanácsosként a VKM külföldi kulturális kapcsolatok ügyosztályát vezeti. Magyarországot a háború utolsó 

szakaszában hagyta el. 1946 óta a müncheni egyetemen filozófiát adott elő. 1951-ben rk. tanári címet kapott. 

1959 óta a müncheni egyetem pedagógiai főiskoláján a filozófia tanszék tanára. 1955-től 1977-ig Johannita Rend 

magyar tagozatának kommendátora. Magyarországon több könyve jelent meg. Az emigrációban főleg németül 

publikált. 
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„ Engedjétek meg, hogy mi is szeressük hazánkat és szerethessünk titeket is.”
946

  

 

Fejtő Ferenc
947

 szerint az adások agressziválódása annak a következménye, hogy  

 

„… a műsorokat (szélső) jobboldali emigránsok határozták meg, akik kevéssé ismerték 

a magyar helyzetet. Így aztán a kommunistaellenes és beavatkozásos SZER megmaradt a fel-

szabadítási koncepció hirdetése mellett akkor is, amikor a washingtoni diplomácia már az 

érdekszférák létének hallgatólagos elismerését határozta el…” 

  

Ez az agresszív stílus könnyítette meg a Kádár politikai rendőrségének a dolgát abban, hogy 

amikor a magyarországi ellenforradalmi erők tevékenységét azonnal, már a forradalom leve-

rése utáni napokban elkezdték vizsgálni, a SZER-nek gyorsan megtalálták a kellő címkét: a 

Szabad Európa Rádió – az ellenforradalom külföldi katonai és politikai vezérkara. Eszerint 

SZER az ellenforradalmi időszakban közvetlenül beavatkozott a fegyveres eseményekbe, uta-

sításokat adott.  A SZER jól átgondolt politikai és katonai célok vezették.  A belügyminisztéri-

um szerint ezek a következők voltak:  

 

„1. A harcok időtartamának elnyújtásával lehetőséget teremteni ahhoz, hogy minél 

több fegyveres ellenforradalmár-csoportot dobhassanak át Nyugatról Magyarországra.  

2. A fegyveres ellenforradalmi erők segítségével olyan erőhelyzetet kialakítani Magya-

rországon, amelyben a kapitalista restaurációra törekvő pártok programjukat a lehetőleg 

rövidebb időn belül megvalósíthatják.”
948

 

 

Ezeknek az állításoknak a kitalálására a hatalomnak abból a szempontból volt szüksé-

ge, hogy a belsőleg kondicionált forradalom tényét megkísérelje felváltani a nemzetközi im-

perializmus,a külföldi emigráció, a nyugati propaganda ellenforradalmi tevékenységével, 

amely a Szovjetunió  internacionalista  segítségének  köszönhetően  eredménytelenül  kísérel-

te  meg  a  hazai burzsoá,  reakciós  és  fasiszta  elemekkel,  valamint  a  hazaáruló  Nagy  

Imrével  és  bűntársaival összeesküvésben megszerezni a néptől a hatalmat. A koncipiált vá-

dakkal szemben az az igazság, hogy Bell ezredes,
949

 mint a SZER katonai szakértője a katonai 
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Osztályon dolgozott. 1955. januártól 1-től 1969. június 30-ig katonapolitikai szakértőként a SZER belső munka-

társa volt. Főként szerkesztői munkát végzett. A rádió üzemi tanácsának elindítója és első elnöke lett 1956 de-
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rovat két műsorában valóban felhívta a figyelmet arra, hogyan készíthetünk könnyen, gyorsan 

Molotov-koktélt, illetve a hogyan semmisíthetünk meg olcsó eszközökkel harckocsit téma-

körben adott szakmai tanácsokat.  Az már részletkérdés, hogy Bell ezredes tulajdonképpen 

szinkronhang volt és különböző szerkesztők írásait egyaránt felolvasta. 

Gallicus (Mikes Imre) Reflektor rovata volt 1951 és 1976 között az, amely a leginkább 

irritálta a mindenkori magyar politikai vezetőket.  Az ő nevéhez kapcsolták a legtöbb, fegyve-

res ellenállásra buzdító beszédet.  Ez általában igaz is lehet, de az kizárt, hogy bárki is napipa-

rancsként hallgathatta és érthette volna.  Példa lehet erre esetleg egy, október 31-i műsor:  

 

„Akié a fegyver, azé a hatalom!...  A fegyvert országos viszonylatban a Belügyminisz-

térium és a Honvédelmi Minisztérium jelenti. Az első rendelkezik a rendészeti karhatalommal, 

a másik a katonai erővel.  Egyiket is, másikat is hétpróbás, elszánt, szándékában félreismerhe-

tetlenül moszkovita igazgatja. Az egyik Münnich Ferenc belügyminiszter, a másik Janza Ká-

roly honvédelmi miniszter. Sem az egyik, sem a másik nem felelhet meg a népi győzelemnek...  

Ne hagyjátok szabadságharcosok!  Szegre ne akasszátok a puskátokat!  Egy csepp szenet, egy 

csepp olajat ne adjatok a budapesti kormánynak addig, amíg a belügy és a hadügy nincs a 

kezetekben…” 

 

Két nappal később a többpártrendszer bejelentése után így háborgott: 

 

„Ne add ki tehát fegyveredet, bármily szárnyaló szavakkal és acéléles argumentálás-

sal noszogatnak is, ne add ki kezedből, szabad magyar! Ne add fel őrhelyedet, bármennyire 

instálnának is, hogy térj haza, mert ez az őrhely a kivívott szabadság és függetlenség végvá-

ra.”
950

 

 

A megállás nélküli harcra buzdítás viszont magától értetődően felveti az esetleges provokáci-

ók kérdését is.  A belgrádi USA nagykövetségen dolgozó egyik magyar származású diplomata 

számolt be a következőkről: 

 

„1958-ban olyanoktól, akik rendszeresen hallgatták Vajdaságban az Amerika Hangját 

és a Szabad Európát, négy esetben kaptam olyan információt, amely szerint egy magát Zrí-

nyinek nevező adó azzal buzdította a forradalmárokat ellenállásra, hogy útban vannak, illetve 

                                                                                                                                                                                     

cemberében. Rádiós álnevei: Bell ezredes (ezt az álnevet őelőtte Faragó László is használta a rádiónál) és Julián 

Pál. Az 1956-os forradalom idején kommentárjaiban, széljegyzeteiben a SZER Nagy Imrét kritikusan fogadó 

munkatársainak körébe tartozott. „Bell ezredes" a rádió hullámhosszán tanácsokkal látta el és kitartásra buzdítot-

ta a magyar szabadságharcosokat. E kommentárokat a SZER másik osztályán dolgozó Takáts István olvasta fel. 

Borsányi Julián később úgy nyilatkozott, hogy nem mindegyik katonapolitikai kommentárt írta ő, amelyek „Bell 

ezredes" névvel jelentek meg. Nyugalomba vonulása után több hadtörténeti dolgozatot írt, köztük a legismertebb 

Kassa 1941. június 26-i szovjet bombázásának története, amely könyvalakban németül 1978-ban, magyarul 

1985-ben látott napvilágot. 
950

 Mikes Imre (Gallicus): Reflektor. Griff, München, 1977. 146. p. 
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egyes Pest-környéki pontokra már meg is az érkeztek ejtőernyős amerikai csapatok, és sikeres 

összecsapásokat folytatnak orosz egységekkel. Jugoszláv hivatalos körökben az a hír járta, 

hogy nem is egy ilyen félrevezető bejelentés hangzott el egy, vagy több, magát magyarnak 

feltüntető, az országon belül ide-oda költöző leadótól... A Zrínyi esetében, ha annak hitelt 

adhatunk, kitartásra buzdítottak, hogy egyre nagyobb létszámú osztagokkal foghassák körül a 

harcolókat.”
951

 

 

A SZER maga is feltette a kérdést október 28-án: 

 

„Nem tűnt fel kedves hallgatóinknak, hogy vidéken hirtelen rádióadások áradata in-

dult ugyanazon a hullámhosszon, meglepő hangerővel és feltűnően azonos ismertető-

jelekkel?”
952

 

 

Vannak olyan nyugati szerzők, akik azt írják, hogy valóban működött egy rádióadó Kelet-

Németországban, amely magyar nyelven bemondott olyan szövegeket, hogy ne tegyétek le a 

fegyvert.  

Belügyminisztériumi jelentés szerint viszont  

 

„B. Jorgensen dán újságíró november 4-én látta az osztrák-magyar határon azokat a 

hordozható amerikai rádióadókat, amelyek teherautókra szerelve cirkáltak a magyar-osztrák 

határ mentén, és önmagukat „szabadságadóknak” titulálva szólították fel Nyugatot: „Küldje-

tek ejtőernyős csapatokat!”, „Küldjetek bombázókat és tankokat!”
953

  

 

A provokációk valóban nem álltak távol a Kádár-rendszer politikai rendőrségétől és propa-

gandistáitól.  Novemberben kezdték el terjeszteni például az alábbi, provokációnak is suta-

szövegű röplapot:
954

 

 

„Hallotta? 

Az ENSZ csapatok átlépték Magyarország határát.  

Minden disszidáló személygépkocsit, villalakást és jó fizetést kap nyugaton.  

A Bakonyban egyiptomi csapatok gyülekeznek.  

Amerika minden sztrájkolót el fog tartani.  
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 A. C. Klay: i. m. 110. p. 
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 Borbándy Gyula 
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 Vadai György (igazi nevén: Nonn György, korábbi legfőbb ügyész): A Szabad Európa Rádió szerepe a ma-

gyarországi ellenforradalomban. in: Ellenforradalom Magyarországon 1956. Tanulmányok I. Kossuth, Bp., 

1958.  
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 Magyar Nemzeti Múzeum, Legújabbkori Gyűjtemény, Röplapgyűjtemény, 78.104.1. 
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Mindszenthy szereti a parasztokat.  

Horthy szívügye a magyar munkás sorsa.  

A ‘Szabad Európa’ rádió békét akar. 

Papp Laci nem jött haza.” 

 

November 4-e és 9-e között viszont egészen szokatlan funkciót töltött be a SZER.  Bár már 

korábban is felkérték bizonyos közlemények beolvasására egyes vidéki rádiók, most viszont 

csaknem kizárólagosan ebből állt a műsoruk. Szinte béradóvá vált a rádió, ugyanakkor a mai 

rádiótelefon prototípusaként is működött.  Üzenetek jöttek-mentek, és ebbe a kaotikus és tra-

gikus információcserébe olykor valóban becsúszhattak olyan közlemények, tudósítások is, 

amelyeket konszolidáltabb viszonyok között semmiképpen nem hangozhattak volna el a 

SZER hullámhosszain.  

A kölcsönvett adón november 8-án 2.05 órakor a Szabad Róka Rádió jelenti, hogy a forradal-

márok nem adják fel a harcot, nem teszik le a fegyvert, hanem küzdenek addig, míg az utolsó 

töltényüket ellőtték. Könyörög, hogy a nyugati világ azonnal küldjön segítséget, hogy a sok 

kiontott vér ne maradjon hiábavaló.  Állítása szerint az oroszok embertelen taktikával élnek és 

gyújtóbombákat is használnak.
955

  

Nem derül ki soha, hogy valami fatális félreértés, vagy a kétségbeesésébe hajló abszurditás 

röpítette-e az éterbe november 6-án a következő hírt: 

 

„a forradalmárok visszafoglalták a Parlament épületét. Figyelem, figyelem! Rákóczi 

adó, Magyarország. Ismétlem, Róka nevű rádióadó jelenti 14 órakor: a Parlamentet tegnap 

visszafoglaltuk, a székesfehérvári és kecskeméti utat szabadon tartjuk. Nem engedünk és ti se 

engedjetek több szovjet csapatot a fővárosba. A betört szovjet csapatok legnagyobb részét 

felszámoltuk...”
956

 

 

A budapesti USA-követség már november 4-én megfogalmazta fenntartásait: 

 

„A SZER adásai általában túlzók és gyakran pontatlanok. Hiba, hogy a SZER nem vi-

lágosította fel kellően a magyar társadalmat, arról hogy a szabad társadalmakban mi a kü-

lönbség a sajtó és a kormány véleménye között.  Az viszont a magyar munkatársak felelőssé-

ge, hogy nem tudtak megszabadulni a forradalom okozta túlfűtött és izgatott lelki állapot-

tól.”
957
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 A forradalom hangja. Magyarországi rádióadások 1956. október 23-november 9. Századvég-Nyilvánosság 

Klub, Bp., 1989. 
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Erre azonnal reagált az rádió: 

 

„A SZER-adások tárgya és hangja majdnem azonos volt a hazai forradalmi kiadvány-

okéval és röplapokéval.  A müncheni rádió a Magyarországon kinyomtatott és rádióban el-

hangzott követeléseket terjesztette.  A felkelők fogalmazták meg, nem a müncheni szerkesz-

tők.”
958

 

 

(Talán ennek bizonyítékául is jelentették meg sürgősen, már 1957 nyarán, a Magyarországon 

a tárgyalt időszakban működő budapesti és vidéki rádiók műsorainak írott anyagát.) Griffith, 

müncheni politikai tanácsadó szerint  

 

„Azért annyi a hisztérikus szenvedély, mert a magyar osztály nem rendelkezett a len-

gyelhez hasonló magas szakmai színvonallal.  A magyar osztály vezetője, Gellért Andor a 

felkelés kezdetekor beteg volt, a magyar ügyben illetékes közvetlen munkatárs nem tudott 

minden kéziratot elolvasni.”
959

 

   

Kéthly Anna is rossz benyomásokat szerzett a rádióról: 

 

„A SZER szerencsétlen szerepet játszott a forradalomban...  Sajnos bűnt követett el, 

amikor a magyar néppel el akarta hitetni, hogy útban van a nyugati katonai segítség, holott 

erre senki sem gondolt.”
960

 

 

A magyar emigránsok újonnan megalakított szervezete a Magyar Forradalmi Tanács közgyű-

lése állásfoglalást hozott nyilvánosságra (Strasbourg, 1957) a SZER magyar adásaival kapcso-

latban. Ebben megállapították, hogy 

 

„… a  SZER  magyar  nyelven  tartott  adásainak  egyik  legszembetűnőbb  hibája  a  

műsorpolitika  statikus  jellege  volt.  Magyarországon a politikai helyzetkülönböző fázisokon 

keresztül állandó változásban volt. A SZER viszont mindig körülbelül az 1950-es évnek megfe-

lelő hangnemben beszélt és gondolkodott. Az az érzésünk, hogy a propaganda sok esetben 

felszínes megfogalmazásban került sugárzásra.  Ebből következett a SZER nem túl szerencsés 

szerepe a forradalom döntő időszakában. A SZER már az első napokban ellentmondásokba 

keveredett a magyarság helyzetét illetően és az erőviszonyokat számításon kívül hagyva, irre-

ális terveket is javasolt vagy vizsgált. A SZER nem ismerte fel kellő időben – s ez alapvető 
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 Nagy Kázmér: Elveszett alkotmány. A magyar politikai emigráció 1945-1975. Gondolat, 1984.  



Rónaföldi Zoltán  A „borsodi kooperáció” és Kazincbarcika építése 480 

tévedése volt –, hogy a kibontakozás és konszolidáció kijegecesedési pontja csak Nagy Imre és 

kormánya lehet – legalábbis a szabadválasztásokig…”
961

 

 

Főként a New York Times és a Washington Post tudósításai alapján terjedt el az az uralkodó-

vá vált vélemény, miszerint a Nyugat, főleg az USA támogatásának elmaradása miatt felhábo-

rodott magyarok az Amerika Hangját és a SZER-t teszik felelősé azért, hogy a segítséget ille-

tően várakozások keletkezhettek. Egy menekült elmondotta, és a hír bejárta a világot: 

„Az Egyesült Államok nyolc éven keresztül biztatott bennünket a SZER-en és az Ame-

rika Hangján keresztül, hogy álljunk ellen a kommunizmusnak.  Amikor pedig az ellenállás 

forradalomhoz vezet, önök félreállnak és nézik, még a kisujjukat sem mozdítják, hogy segítse-

nek…”
962

 

 

Végül álljon itt befejezésül egy Szabó Miklóstól származó – akár igaz, akár nem, de a korra 

mindenképpen jellemző – történet. 

 

„az ötvenes években a hivatalos propagandának egy szavát sem hitték, így azt sem, 

hogy a Szovjetuniónak van már atombombája. Minden Szabad Európa hírtől azt várták, hogy 

bemondja végre: Amerika ráparancsolt az oroszokra, hogy menjenek ki a népi demokráciák-

ból, s az oroszoknak persze nem lesz más választása.  Szilveszter éjjeleken egy ország koccin-

tott arra, hogy a következő Szilvesztert már más rendszerben fogja ünnepelni. Bibóról mesél-

ték, hogy egy ilyen koccintásánál 50-ben, vagy 51-ben rezignáltan azt mondta: „meglátjátok, 

eltart ez még 10 évig is...”
963

 

 

A rádiózást és az 1956-ot is lezáró gondolatként álljon itt néhány olyan idézet, ami sú-

lyosan rávilágít arra, hogy más dolog valamiről beszélni, valakiket biztatni és teljesen más azt 

megvalósítani! Felesleges tehát olyankor reményeket kelteni, amikor a realitások és az érde-

kek mást diktálnak! 

 

„… a szabad népekre erőltetett totalitárius rezsimek aláaknázzák a nemzetközi béke 

alapjait, és így az USA biztonságát is... A világ népei tőlünk remélik szabadságuk megőrzé-

sét.”
964
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 „… Az amerikai nép tudatában van a megpróbáltatásoknak, amelyeket el kell szen-

vedniük, szívén viseli azon törekvésüket, hogy helyreállítsák személyes és politikai szabadsá-

gukat, osztozik hitükben, hogy végül győzedelmeskedik az igazság, amely újra visszahozza 

ezeket a nemzeteket a világ szabad nemzetei közé…”
965

 

 

[Magyarországon] „A következő tényezők előnyösek a mi szempontunkból, általában a 

Nyugat szempontjából: 1. A magyar nemzeti érzés és nyugati hovatartozás hagyományos érze-

te. 2. Szilárd vallásos érzület ezeréves múlttal. 3. A munkásosztály szociáldemokrata szelleme 

és a parasztság független karaktere. 4. Az ifjúság nyugatbarát felfogása és önállósági hajla-

mai. Ugyanakkor nyomatékosan felhívja a figyelmet: Újra és újra hangsúlyoznunk kell, hogy 

aktív, hatékony ellenállás megszervezése ma Magyarországon lehetetlen…”
966

 

 

Aztán minden várakozással és biztatással szemben 1956 realitása. 

 

„Ez háborúhoz vezetne a Szovjetunióval, amelyre az USA nincs felkészülve, figyelem-

mel a kiindulási terepre és a környező területekre. („It might lead to war with the USSR, for 

which the U.S. is not prepared as regards the initial area and the surrounding territory.”)”
967

 

 

„… Az egyetlen mód a magyar forradalmárok megmentésére a nukleáris háború len-

ne. Van-e épeszű ember, aki azt mondaná, hogy indítsunk nukleáris háborút ebből a célból? 

És ha már sikerülne amerikai hadosztályokat bejuttatni Magyarországra, a szovjet haderő 

egyszerűen elsöpörné azokat. Ellenünk van a földrajzi helyzet. És mi lenne a magyarok sorsa? 

Az a nemzet az ország egyik végétől a másikig le lenne taglózva. Maguk a magyarok esnének 

áldozatul a fizikai beavatkozásnak.”
968

 

 

„… Repülőink nem szállhatnak a kommunista rezsimek fölött, a semleges Ausztria pe-

dig a leghatározottabban figyelmeztetett: „határőrségünknek parancsa van arra, hogy semle-

ges felségterületünk fölött előzetes átbocsátási engedély nélkül megjelenő idegen repülőgépre 

minden további nyisson tüzet…”
969

 

 

„… A történetírók sem vették észre, hogy ami 1956 októberében és novemberében le-

játszódott, az fordulópontnak számít, s nincs kizárva, hogy döntő fordulatnak az amerikai 
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történelemben is. A Szovjetunió részéről az az indítvány, hogy Amerika hagyja faképnél az 

angolokat, és velük együtt lépjen föl a Közel-Keleten, tartalmazott bizonyos reális felismerést, 

nevezetesen, hogy Sztálin félelmei az Egyesült Államoktól indokolatlanok voltak. Ugyanakkor 

Európa megosztottságát és a Szovjetunió fennhatóságát Kelet-Európa fölött az amerikaiak 

nem kérdőjelezik meg, ellene kihívást nem intéznek, ilyen szándékuk nincs, s a világnak ők 

ketten a felosztói…”
970

 

 

„Eisenhower-t alig néhány nap választotta el az elnökválasztástól, és ez még abban 

azesetben is megkötötte volna az elnök kezét, ha cselekedni akart volna... Mindezt csak a nyu-

gati rádiókban a mennyekig dicsért „hős magyar felkelők” nem tudták, a budapesti utca em-

berei, akik puszta kézzel mentek neki a tanknak, és új szakaszt nyitottak az emberiség történe-

tében. Mindenesetre hasznos lett volna, ha a Szabad Európa Rádió és az Amerika Hangja ezt 

is közölte volna velük, és nem csak azt, hogy ne bízzanak Nagy Imrébe.”
971

 

 

„Vegye tudomásul minden nemzet, akár jóakarónk, akár nem: megfizetünk minden 

árat, vállalunk minden terhet, elviselünk akármilyen megpróbáltatást, támogatunk minden 

barátot, ellenállunk minden ellenségnek, hogy biztosítsuk a szabadság fennmaradását és sike-

rét… 

A magyar forradalom Washington számára már akkor halott volt, amikor az még ki sem 

tört…”
972

 

 

J. F. Kennedynek ez a kijelentése akár cinikusnak is tűnhet, pedig csupán a kegyetlen valósá-

got fogalmazta meg! 

 

„Az amerikai elképzelések legfőbb hibája persze a pax americana tévesen felfogott, 

arrogáns doktrínája volt – az a politika, amelynek nyíltan az amerikai világuralom volt a cél-

ja. Ez a sztratégiai törekvés egyfelől reakciós volt, másfelől pedig számos történelmi ok miatt 

semmiképpen nem igazolhatta azokat a várakozásokat, amelyek jegyében született. Mindeb-

ben kétségkívül Kelet-Európa volt a legnagyobb vesztes – az a térség, amelynek népei az ame-

rikai propaganda naponta elismételt szabadságígéreteibe vetették reményüket, ám e remény-

ség teljesüléséért Amerika a kisujját sem mozdította.”
973
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 Lukács, John: Az Egyesült Államok 20. századi története. Gondolat, Bp., 1988.  
971

 Méray Tibor 
972

 J. F. Kennedy elnöki beiktatási beszéde, 1961. január 20-án, 12.51-kor, Kapitolium. 
973

 Fehér Ferenc-Heller Ágnes: Egy forradalom üzenete. Magyarország 1956. Kossuth, Bp., 1989.  



Rónaföldi Zoltán  A „borsodi kooperáció” és Kazincbarcika építése 483 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1956-os események Kazincbarcikán és a város 

közvetlen környezetében 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rónaföldi Zoltán  A „borsodi kooperáció” és Kazincbarcika építése 484 

 

„A gyanakvással önérzetében 

megsértett nép nem csapott lármát, 

csak összenézett és legyintve 

megvonta vállát. 

 

S végezte sok dolgát nyugodtan, 

fekete bányákba görnyedt, 

forgatta a kalapácsot 

és bevetette a földet. 

 

Mert az embernek élni kell, 

élni és cselekedni. 

Nem volt több dolga, mint máskor, 

s nem volt több ideje pihenni. 

 

Sok vezére ostobaságát 

jó-szívvel meg is magyarázta, 

csak a gyanakvás fájt szívének 

s rászokott a szomorúságra. 

 

S ha csuklott is magányos sírás: 

fegyelmezett volt szobor-arca, 

sok könnyeit, sebeit, gondját 

önáltatással letagadta. 

 

A nagy szavakra szelíden 

és röstelkedve lemosolygott, 

hallgatta, hogy jól megy a sorsa, 

szorongva hallotta, hogy boldog. 

 

S lelkének álmodó mezőin 

fölsírt a kétség és a bánat: 

hol késik már melege-lángja 

az ember csillagának? 

 

Jaj, a szabadság ege-kékje 

nem tud magyarul kiderülni? 

Sok verejték, gond és álom: 

s mind csak félig tud sikerülni? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felemás ég, felemás ének. 

Forradalmak szemétre lökve. 

Milyen parancs ez: megmaradni 

felemás népnek mindörökre? 

 

S beletörődve el is hinni 

hogy hiába: nem viszi sokra, 

hogy éretlen és készületlen 

a felnőtt-emberi jogokra. 

 

Hogy szégyene kihullott vére, 

hogy vétkezett valaha régen, 

és bűnösként, féllábon állt csak 

a népek körében. 

 

Lehet, hogy meghalok maholnap, 

s nem fog rajtam öröm, sem átok, 

de szigorú, szorított szájjal, 

mert én soha meg nem bocsájtok: 

 

Mert a szegénység vak örökség, 

viszem én is súlyát a gondnak, 

de mit felelsz a szegénynek, hogyha 

hite-lángját eltékozoltad? 

 

Ha most gyanakvó szemmel nézi 

– tanulván – a hívást, az intést, 

s nem kap tőle földi, sem égi 

isten mást, csak nehéz legyintést? 

 

Ezer-arcok ráncai mélyén 

bukdácsolva, tapogatódzva 

lobogok, jaj, keserves fáklya, 

mégis reményre, újabb riadóra. 

 

Nyílj ki, vérünkből, nyílj ki végre, 

forradalom, te örök álmunk. 

Vagy könnyűnek találtatunk és 

a varjú, ha károg utánunk.”
974

 

                                                           
974

 Tamási Lajos: Keserves fáklya (Irodalmi Újság, 

1956. szept. 22., 8. évf. 37. sz., p. 4) 
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„Akik a békés forradalmat lehetetlenné teszik,  

azok miatt válik a véres forradalom  

elkerülhetetlenné.” 

John Fitzgerald Kennedy 

 

A teljesség nélkül szeretnénk néhány fontos momentumot felvillantani ezekből az 

eseményekből is. Meg kell jegyezni, hogy a városban és a közvetlen környezetében nem tör-

téntek olyan véres események, mint Ózdon és Miskolcon, pedig az előzőekben leírt KÖMI 

táborok közül jó néhány itt működött. A kazincbarcikai nagyüzemekben és a bányászatban is 

spontán, de azért valamilyen szinten szervezetten zajlottak az események.  

 

„… Ózdon egyre szaporodtak az akkoriban csak panasznapnak nevezett összejövete-

lek. Jött egy elvtárs, tartott valamilyen ankétot, és amiért pár hónappal korábban kemény 

retorzió következett volna, azt nyugodtan el lehetett mondani anélkül, hogy az illető elv-

társnak a szeme rebbent volna. 56 nyarán Földvári Rudolf, aki akkor a megyei pártbizottság 

első titkára volt, másod- vagy harmadmagával Ózdra érkezett egy értelmiségi ankétra, ahol 

elég kemény dolgokat kellett meghallgatnia. Utólag is el kell ismernünk, hogy Földvári Ru-

dolfban megfogant, amit hallott. Ma már köztudott, hogy õ volt az első és talán mindvégig az 

egyetlen olyan megyei első titkár, aki a megye helyzetét, az itt feszülő forradalmi hangulatot 

tolmácsolni merte a legfelsőbb szintig…”
975

 

 

A forradalom első napjaiban Borsod munkássága, bányászsága élénk figyelemmel kísérte a 

budapesti események alakulását. Kezdetben a pártszervek befolyása bizonyult erősebbnek. A 

felsőbb pártszervek utasításaira a vállalatok eleinte elítélték a megmozdulásokat és a kezdődő 

fegyveres harcokat is. 

 

„Levél a Központi Vezetőség Politikai Bizottságához 

Az elmúlt hónapokban és hetekben egyre inkább érezteti jótékony hatását a XX. kong-

resszus és a júliusi határozatok légköre. Ez mutatkozott meg a megyei pártaktíva október 13. 

ülésén és a megyei pártbizottság apparátusában működő pártszervezet taggyűlésének október 

15-i állásfoglalásában, amit az alábbi levél formájában juttattak el a megyei pártbizottság 

titkárai a K. V. Politikai Bizottságának. 

 A levélben kifejtett állásfoglalás és javaslatok választ adnak sok eddig válaszolatlan 

kérdésre és megmutatják a tovább vezető utat a mai politikai helyzetben a pártegység és népi-

                                                           
975

 Szakács Albert emlékei.  Szakács Albert, a Szabad Ózd szerkesztője, életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték 

az 1956-os ózdi eseményekben való tevékenységéért. 13 és fél évet töltött börtönben. 
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nemzeti egység megteremtéséhez, a szocialista demokratizmus kibontakozásához, a szocialista 

törvényesség megszilárdításához és az életszínvonal emeléséhez. 

Október 13-án mintegy 160 megyei vezető kommunistát tájékoztattunk a K. V. október 

11-i megbeszélésén meghatározott kérdésekről, október 15-én pedig az apparátus taggyűlésén 

vitattuk meg ezeket a kérdéseket. 

A tájékoztatón résztvevő elvtársak helyeselték, szükségesnek tartották ezt. Állást fog-

laltak a XX. kongresszus, a K. V. júliusi határozatai mellett. A vitát éles, kemény, de pártszerű 

kritika jellemezte. A vita alaphangját a párt féltése, a párt iránti szeretet határozta meg. 

Az elhangzott kritika lényege a következőkben foglalható össze: 

1. A K. V. (elsősorban a Politikai Bizottság) nem elég kezdeményező, határozott, kö-

vetkezetes és előrelátó a XX. kongresszus, a júliusi határozatok végrehajtásában, e határoza-

tok végrehajtását fékező hibák és gyökereink határozott feltárásában és felszámolásában. 

Hiányzik a kellő önkritika a K. V. és a K. V. Politikai Bizottságának tagjai részéről. 

2. A K. V. (elsősorban a Politikai Bizottság) tevékenységében ingadozás, huza-vona, 

kapkodás, tervszerűtlenség tapasztalható, mindenekelőtt Nagy Imre elvtárs ügyének, Farkas 

Mihály és a törvénysértő volt államvédelmisták ügyének, az írók ügyének megnyugtató, elvi 

alapokon nyugvó rendezésében, a múlt és jelen hibáiért felelős elvtársak következetes felelős-

ségre vonásában, súlyos gazdasági kérdéseink megoldásában és a területrendezés körül. 

 3. A K. V. még ma sem tájékoztatja őszintén, gyorsan a pártbizottságot, a közvéle-

ményt sok kérdésről, sőt több fontos ügyről helytelen, vagy károsan egyoldalú tájékoztatást 

ad. (Pl.: Nagy Imre elvtárs és az írók ügyéről, az SZKP leveléről, amely a Jugoszláv kérdé-

sekről szólt, Rákosi elvtárs leváltásának okairól, a törvénytelenül kivégzett mártírjaink szá-

máról és kivégzésük okairól, Rajk elvtárs peréről.) Több kérdésben cseppekben mondja még 

az igazságot a K. V., ezért sok dolgot nem a K. V.-től hall először a pártaktíva, a párttagság, 

hanem másoktól, gyakran az imperialista sajtóból, rádióból. 

4. Nem lehet beszélni még arról, hogy meg van a kívánt pártegység. Eddig csak beszél-

tünk erről, egyetértettünk sok mindennel, mert ezt kellett tennünk a pártfegyelem alapján, a 

pártvezetés iránti bizalom alapján, s ma már látható, hogy számos esetben az ellenkezőjét 

kellett volna tenni. 

A vita felszínre hozta, hogy e súlyos hibák a pártvezetésben július után milyen káros 

következménnyel járt a megyében is: 

a) a pártaktíva, a párttagság, a lakosság bizalma megrendült a K. V.-ben, különösen a 

Politikai Bizottságban és a Politikai Bizottság több tagjában. 

b) a K. V., a párt tekintélye, befolyása, csökkenőben van, 

c) nem tudják kinek higyjenek, a K. V.-nek vagy az íróknak, a Szabad Népnek vagy az 

Irodalmi Újságnak? 

d) nem tudják mikor mond igazat, vagy részigazságot a K. V.? 
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 e) a párttagság, a dolgozók már nem hisznek abban, amit a kommunisták mondanak 

nekik, azt vágva a szemük közé: tegnap ezt mondtad, ma meg azt, miért nem mondod meg az 

igazat? Mikor mondasz igazat? 

f) a pártaktíva számos tagja politikailag bizonytalanná vált, passzív, nem tud teljes 

erővel dolgozni, emiatt a dolgozók politikai aktivitásának növekedése mellett nem nő párt-

szervezeteink aktivitása és soha nem volt ilyen nehéz a munkájuk, helyzetük, mint most. 

g) a káderek számos bajról és hibáról nem mernek őszintén beszélni, mivel felülről 

sem kapnak elég bíztatást ehhez (pl.: több termelőszövetkezet súlyos helyzetéről, a begyűjtés 

nehézségeiről, a kötelező kenyérgabona vetés súlyos problémákról, az állattenyésztés súlyos 

gondjairól, szénbányászatunk súlyos helyzetéről, stb.) 

h) a politikai bizonytalanság és nyugtalanság kezd elterjedni már a munkások között 

is, 

j) az ellenség kárörvendve igyekszik kihasználni ezt a helyzetet. 

A tájékoztatón és taggyűlésen résztvevő elvtársak velünk együtt és egyetértésben a kö-

vetkező javaslatokat terjesztik a Központi Vezetőség Politikai Bizottsága elé: 

1. A K. V. Politikai Bizottsága ingadozás, huza-vona, kapkodás nélkül legyen vezetője, 

bátor kezdeményezője a XX. kongresszus útmutatásai helyes, magyar alkalmazásának, a júli-

usi határozatok következetes végrehajtásának, a szocialista demokratizmus erőteljes kibonta-

kozásának, a még nem tisztázott kérdések következetes, elvi alapokon nyugvó tisztázásának és 

lezárásának, a múlt (mindenfajta) hibái és önkritikus, őszinte feltárásának és felszámolásá-

nak. A múlt és a jelen hibáiért személyre való tekintet nélkül javasolja a K. V.-nek mindazok 

következetes felelősségre vonását, akikkel szemben ez még nem történt meg. Szükségesnek 

tartjuk, hogy a pártvezetés tagjai gyakoroljanak kommunista önkritikát tényleges hibáik miatt. 

2. A K. V. fontolja meg, nem-e kellene visszahívni a K. V. Politikai Bizottságának több 

tagját, nem-e kellene egyes elvtársakat kizárni a K. V.-ből, más elvtársakat pedig beválasztani 

a Központi Vezetőségbe? 

3. A K. V. Politikai Bizottsága tájékoztassa a párttagságot a következő kérdésekről: 

a) hány elvtársunkat végeztek ki, személy szerint kiket és miért? 

b) személy szerint kiket és hogyan rehabilitáltunk eddig? 

c) mivel kényszerítették Rajk elvtársat és a többi elvtársainkat beismerő vallomásra? 

d) hol és mikor mondhat ellenvéleményt, vagy különvéleményt a kommunista, ha nem 

ért egyet egy-egy párthatározattal, vagy annak egy-egy részével? 

4. A K. V. Politikai Bizottsága tegyen javaslatot a K. V.-nek számos ma már egészé-

ben, vagy részeiben helytelen, párthatározatok érvénytelenítésére, módosítására. (Pl.: az iro-

dalomról szóló határozat, a K. V. 1955 márciusi határozata). 

5. A K. V. Politikai Bizottsága pártszerűen, elvi alapon rendezze és zárja le az írók 

ügyét és mondja ki, hogy miben volt igazuk az íróknak, miben volt helyes, igaz az írók, újság-

írók és egyéb értelmiségi rétegek kritikája? 
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6. A K. V. Politikai Bizottsága (és a Szabad Nép) gyorsan és őszintén tájékoztassa a 

párttagságot minden kérdésről. 

7. A K. V. fontos kérdések előtt tanácskozzon a párttagsággal (pártonkívüliekkel is), 

támaszkodjon a kommunisták és pártonkívüliek elsősorban a munkásosztály véleményére, 

kritikájára, javaslataira. Eddig ez igen ritkán történt meg. Nem történt meg a K. V. júliusi 

határozata, Rákosi elvtárs leváltása előtt sem. A K. V. minden döntését elvi alapokon állva 

hozza, mentesen minden elhajlástól, szubjektivizmustól. 

8. A K. V. Politikai Bizottsága reagáljon (lehetőleg gyorsan) a megyei pártbizottság 

beterjesztett kéréseire és javaslataira, amelyekre eddig érdemleges és elfogadható választ 

nem kapott. (Pl.: hogyan fejlesszük megyénkben a II. ötéves tervben, hogy jóvátegyük a múlt 

súlyos mulasztásait, hogyan teremtsünk rendet a megye szénbányászatában, hogyan változ-

tassuk meg a II. ötéves terv irányelveit, stb.) 

9. A K. V. minden erejét az életszínvonal emelésére (és az ezt biztosító intézkedések ki-

dolgozására és végrehajtására) fordítsa, elsősorban az alacsony keresetűek fizetésének eme-

lésére, a burkolt áremelés megakadályozására. Sürgősen dolgozza ki parasztpolitikánk, me-

zőgazdasági politikánk helyes, reális, új feladatait. 

10. A lehető leggyorsabban hívja össze a K. V. a párt IV. Kongresszusát és a kongresz-

szus előtt vitassa meg a párttagsággal és a pártonkívüliekkel a kongresszus elé terjesztendő 

határozati javaslatokat. Ezután kellene megtartani a SZOT és a Hazafias Népfront kongresz-

szusait, az országgyűlési választásokat. Erre elsősorban a pártegység feltételei, a pártvezetés 

iránti bizalom, valamint a népi nemzeti egység megteremtése érdekében van szükség megítélé-

sünk szerint. 

11. A párt IV. kongresszusáig a K. V. teljes ülései döntsenek a fontos politikai, gazda-

sági és más ügyekben. 

Gyakrabban hívja össze a K. V. Politikai Bizottsága a K. V. üléseit, mivel belpolitikai 

helyzetünk, a párt belső helyzete jelenleg igen aggasztó. 

12. A K. V. Politikai Bizottsága rehabilitálja következetesen Harmati Sándor elvtársat, 

mert helytelen volt őt leváltani első titkári funkciójából. 

13. A K. V. dolgozza ki az osztályharc mai feladatait és módszereit, jelenlegi helyze-

tünknek megfelelően. 

14. A K. V. és a K. V. Politikai Bizottsága időben, rendszeresen foglaljon állást az idő-

szerű ideológiai és politikai kérdésekben a párttagság helyes tájékozódása végett. 

A vitában bizonyos túlzásokat, egyoldalúságot is tapasztalhattunk. A túlzások és egy-

oldalúság okait elvtársaink jogos felháborodásában, a pártvezetés hibáiból fakadó, reájuk 

súlyos következményekkel járó jelenségekben, sajtónk és rádiónk túlzásaiban nem elégséges 

tájékozottságában és abban látjuk, hogy számos elvtársunk fél szembenézni következetes ön-

kritikával a párt és saját hibáival, emellett bizonyos pánik is tapasztalható, különösen a párt-

apparátus egyes láncszemeiben, egyes elvtársaink gondolkodásában és magatartásában. 

A tanácskozás végén nyugodt, megfontolt gondolkodást, megfontolt, de bátor, követke-

zetes és kezdeményező tevékenységet, a párttagság és a pártonkívüliek gyors tájékoztatását, a 
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dolgozók közötti fáradhatatlan politikai munkát napi gazdasági feladataink végrehajtásának 

megszervezését javasoljuk a megjelent elvtársaknak és felhívjuk figyelmüket a vitában tapasz-

talható túlzásokra. 

A tájékoztatón és a taggyűlésen résztvevő elvtársak kijelentették, hogy saját, egyéni 

tiszta lapjukért és kollektívájuk tiszta lapjáért még sok a tennivalójuk. Ehhez következetesen, 

kommunista bátorsággal, őszinteséggel következetességgel kell feltárni és felszámolni a múlt 

és a jelen még fel nem tárt hibáit és azok gyökereit, s a napról napra következetes intézkedé-

seket kell tenni a XX. kongresszus tanulságainak helyes hazai alkalmazása, a szocialista de-

mokratizmus erőteljes kibontakozása, a szocialista törvényesség megvalósítása, párt és állami 

kötelezettségek példás teljesítése és az életszínvonal következetes emelése érdekében. Csak 

ezután mondhatjuk majd, hogy tiszta lapot nyitottunk egyéni életünkben, kollektívánk életé-

ben. Ezek érdekében a megye kommunistái megtették az első lépéseket, ezután az eddiginél 

sokkal bátrabban és következetesebben fogják megtenni a további szükséges lépéseket. Min-

dannyian állást foglaltak amellett, hogy mélységesen elítélik a személyi kultusz korszakát és 

az ebből fakadó önkényeskedést, szocialista, forradalmi törvényességünk lábbal tiprását, a 

szocialista demokratizmus durva megsértését, dolgozó népünk alapvető érdekeinek háttérbe-

szorítását, pártunk tekintélyének és becsületének megtépázását. Mindannyian állást foglaltak 

amellett, hogy mélységesen elhatárolják magukat a személyi kultusz korszakától és erejüket 

nem kímélve dolgoznak, küzdenek azért, hogy soha többé vissza nem térhessen ez a korszak és 

annak mélységes tragédiákat okozó káros légköre. 

Kérjük a K. V. Politikai Bizottságát, hogy lehetőleg gyorsan tájékoztasson bennünket 

arról, mi a véleménye kritikánkról és javaslatainkról. Helyesnek tartanánk, ha a Politikai Bi-

zottság egy tagja ismertetné ezt a megyei pártaktíva előtt. 

Miskolc, 1956. október 17. 

Elvtársi üdvözlettel a Megyei P. B. titkárai: 

 

                                                                               Földvári Rudolf 

                                                                               Koval Pál 

                                                                               Tóth János 

                                                                               Gyárfás János”
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 Északmagyarország. Levél a Központi Vezetőség Politikai Bizottságához. (12. évf. 250. sz. 1. old. 1956. okt. 

23. kedd)  

Koval Pál (1918-?) 1954-57. között a megyei pártbizottság agitációs és propaganda titkára. 1956. november 5-től 

a Megyei Forradalmi Munkás - Paraszt Tanács elnöke. 1957-1962. a miskolci városi paártbizottság első titkára. 

1962-től a DIGÉP kereskedelmi, majd szociális igazgatója. 1983-ban Miskolc város díszpolgára.  

Tóth János a megyei pártbizottság ipari titkára. Grósz Károllyal együtt, október 22-én részt vett a miskolci egye-

temen tartott Ságvári Kör ülésén, azon az ülésen, ahol a diákság 11 pontos követelést fogadott el és diákparla-

ment néven gyakorlatilag létrehozta későbbi forradalmi szervezetét. Az ülésen, Grószon és Tóth Jánoson kívül 

Déri Ernő városi másodtitkárral is jelen volt. Grósz már úgy emlékezett rá, hogy az ülésen azért szólalt fel, hogy 

jelezze, a pártbizottság a diákság által megszavazott tizenegy pontos követeléséből kettő – a Varsói Szerződésből 

való kilépése és a szovjet csapatok azonnali kivonulása – kivételével egyetért, 1957-ben még arról számolt be, 

hogy ezt Tóth János megyei titkár jelentette be. Ő maga csak azután szólalt fel, miután az egyetemisták követel-

ték pontjaik megjelentetését, s annak érdekében a nyomdához kívántak vonulni. Grósz ekkor – Tóthtal és Dérivel 
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„Forradalmi ülés a Műszaki Egyetemen 

Lapzártakor érkezett. 

Tegnap este a Műszaki Egyetem hallgatói a késő éjszakai órákba nyúló diák-

parlamentiülést tartottak, amelyen forradalmi lelkesedéssel politikai és gazdasági életünk 

problémáit vitatták meg. Erős kritikai tűz alá vették gazdasági fogyatékosságainkat, a politi-

kai életben elkövetett hibákat. Sok hasznos javaslat, konstruktív hozzászólás elhangzott – bár 

egyes felszólalók hangjában (a jóin-

dulat ellenére) volt némi túlzás is. A 

viharos diákparlament részletes is-

mertetésére holnapi számunkban visz-

szatérünk.”
977

 

 

Borsod megyei pártvezetők, 1956.
978

 

 

„Munkások! Elvtársak! Dolgozók! 

A dolgozó nép ellensége, a re-

akció sötét hordája kihasználva az egyetemi ifjúság békés felvonulását, kezet emelt a magyar 

dolgozó nép államára, megtámadva a főváros fontos középületeit és ellenforradalmi jelszava-

kat hangoztatva gyilkolt, rombolt, gyújtogatott. Népi demokráciánk elleni támadásuk célja, 

hogy népi demokráciánkat megzavarják és ha lehet, elgáncsolják pártunknak és kormányunk-

nak azt a legfőbb törekvését, hogy gazdasági és politikai életünk fogyatékosságait kiküszöböl-

ve, az eddiginél jobb életet biztosítson dolgozó népünk számára. 

A Központi Vezetőség az ország sajátosságainak megfelelően dolgozza át a népgazda-

ság fejlesztésére, a népjólét emelésére irányuló tervünket és gondoskodik arról, hogy a mező-

gazdasági termelés biztonsága növekedjék, hogy országunkban tovább fejlődjék a szocialista 

demokratizmus és ezen belül különösen az üzemi demokrácia. Mindezt meg akarja akasztani 

az ellenforradalmi hordák támadása. Az ellenforradalmárok piszkos rágalmai meg akarják 

                                                                                                                                                                                     

való megegyezése alapján – közölte, hogy „meg fogjuk teremteni a feltételeit, hogy a 11 pontot kinyomhassák.” 

Ennek hatására valóban csillapodott a hangulat, s Grószék visszatértek a megyei pártbizottságra, hogy tájékoz-

tassák Földvári Rudolfot a történtekről.  1957-es visszaemlékezése szerint Grósz Dérivel és Tóthtal már útköz-

ben megbeszélték, hogy a másnapi Északmagyarországban le kellene közölni a Központi Vezetőséghez írott 

levél teljes szövegét, s Földvári ehhez beszámolójuk hatására – miután a pártközponttal egyeztetett – hozzá is 

járult. Vita alakult ki továbbá a diákparlament követeléseinek publikálásáról, de ekkor még úgy döntöttek, hogy 

csupán egy rövid beszámoló fog megjelenni az újságban, amiben a követelésekről hallgatnak. (A 11 pont a 

DIMÁVAG 21 pontjával egyetemben csak az Északmagyarország október 25-i számában jelent meg.) 

A megyei pártvezetés ugyanakkor szétesett. A párt megyei első titkára Földvári Rudolf még a fővárosban volt, a 

titkárok közül a pártiskolán lévő Koval Pál szintén Budapesten rekedt, Tóth János és Gyárfás János pedig idegi-

leg összeroppant és eltűnt. A funkcionáriusok jelentős része szintén eltűnt, néhánynak később maga Grósz hordta 

az élelmet búvóhelyeikre… 

Gyárfás János az egyik másodtitkár akkor a megyei pártbizottságon. Ő például szenvedélyesen szembeszállt a 

levéllel és a levélben leírtakkal és nem is értett vele egyet, de hát végül is aláírta azt. Később szerinte az ő akara-

ta ellenére jutott el ez a Központi Bizottsághoz. 1956. október 24-én a DIMÁVAG-ban majdnem meglincselik, 

elmenekítették! 
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 Északmagyarország 12. évf. 250. sz. 2. old. 1956. okt. 23. kedd 
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 Földvári Rudolf: Tiszta vizet a pohárba. (Balról-jobbra: Koval Pál, Gyárfás János, Iván István, Dvorszki Fe-

renc-Kassa, Földvári Rudolf, Tóth János) 
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bontani népünkben a jövő iránt érzett bizalmat és ki akarják szakítani országunkat a szocia-

lista országok családjából. Sötét tervüknek célja, hogy szembeállítsák hazánkat barátaival és 

védtelenné tegyenek bennünket az imperialisták ármánykodásaival szemben, megfosszák né-

pünket a szabadságtól, visszaállítsák Magyarországon a tőkések, földesurak hatalmát. 

A budapesti dolgozók számos helyen hősiesen védték üzemeiket, az Államvédelmi Ha-

tóság alakulatai és tisztjei, honvédségünk, rendőri alakulatok és egyes szovjet alakulatok se-

gítségével felszámolják az ellenforradalmi banditák csoportjait. 

Munkások! Magyar dolgozók! 

Ne üljetek fel hamis jelszavaknak, ne hagyjátok megzavarni termelő munkátokat! So-

rakozzatok fel egy emberként a Központi Vezetőség újonnan megválasztott Politikai Bizottsá-

ga és a népi kormányunk mögé! Támogassátok a rend helyreállítására és fenntartására tett 

intézkedéseket! Kemény visszavágással vegyétek el az ellenforradalmi banditák kedvét attól, 

hogy kezet emeljenek a magyar nép államára. 

A Magyar Dolgozók Pártjának Központi Vezetősége”
979

 

 

 

 

1956. 10. 26. Ózd, 

tüntetés
980

 

 

„Nagy Imre elvtárs, a Minisztertanács 

elnökének nyilatkozata az ellenforra-

dalmi provokációról 

Nagy Imre elvtárs, a Miniszter-

tanács elnöke, a következő nyilatkozatot adta a Magyar Távirati Irodának: 

      – Miután a Magyar Dolgozók Pártja Központi Vezetősége a Népköztársaság Elnöki 

Tanácsa, a nép bizalma a nehéz órákban újra a miniszterelnök terhes felelősségét bízta rám, 

meg kívánom ragadni az első alkalmat arra, hogy a legélesebben megbélyegezzem a Magyar 

Népköztársaság rendje és a népuralom ellen irányuló nagyszabású ellenforradalmi provoká-

ciót.  

      – Ehhez hasonló súlyos támadás a magyar népi demokráciát fennállása óta nem érte. 

Nagyszámú felfegyverzett ellenforradalmi bandák megtámadták Budapest egyes középületeit, 

a Rádiót, a Szabad Nép székházát, a telefonközpontot, pályaudvarokat, üzemeket, erőműveket. 

Munkásokat, ártatlan járókelőket, s a velük hősiesen szembeszálló karhatalom tagjait mészá-

rolták le. 
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 1956-os Magyar Forradalom Történetének Dokumentációs és Kutatóintézete Közalapítvány. Fototár 



Rónaföldi Zoltán  A „borsodi kooperáció” és Kazincbarcika építése 492 

      – Dolgozó népünk tudomására kívánom adni, hogy a kormány megteszi a legerélye-

sebb intézkedést a rend helyreállítására. A rend végleges helyreállítása, a lázadók által elfog-

lalt középületek birtokbavétele, az utca megtisztítása, a végéhez közeledik. 

      A szükséges karhatalmi műveletek minél gyorsabb és minél eredményesebb befejezése 

érdekében a kormány haladéktalanul elrendelte mindenféle gyűlés, csoportosulás és felvonu-

lás tilalmát. Fel kell hívni elsősorban a munkásosztály és egész népünk figyelmét arra, hogy 

ennek az ellenforradalmi akciónak szélessége, tervszerűsége és szervezettsége arra vall, hogy 

a fegyveres bandák és az általuk esetleg megtévesztett elemek támadása a munkásuralom 

megdöntésére irányult. 

      A Magyar Népköztársaság kormánya el van szánva, hogy a legerélyesebben felszámol-

ja ezt a rendszerünk ellen irányuló merényletet. Közvetlen céljuk a szocialista demokrácia 

fejlesztésének diszkreditálása volt. 

      A leghatározottabban kijelentem a Minisztertanács nevében, hogy mi sem a további és 

az eddiginél sokkal határozottabb demokratizálódás útjáról nem hagyjuk letéríteni magunkat, 

sem azt nem tűrjük, hogy ellenséges elemek, vagy egyes félrevezetett csoportok veszélyeztessék 

népi államrendünket. A kormány szilárdan kitart amellett, hogy a közélet további demokrati-

zálódását határozott intézkedésekkel tovább folytatja. 

      A kormány azzal fordul a magyar munkásosztályhoz, minden dolgozóhoz, a fegyveres 

erők alakulataihoz, hogy szilárdan és fegyelmezetten őrködjenek a magyar népi demokrácia 

évtizedes harcokban kivívott nagy vívmányai felett. 

      Arra kérem az ifjúságot, hogy ne tűrje többé, hogy helyes követeléseivel, nemes célki-

tűzéseivel egyes rendbontó csoportok visszaéljenek. Gondoskodunk a termelés zavartalan 

folyamatosságáról és az államrendünk szilárd védelméről. A párt és a kormány el van tökélve 

arra, hogy minden erejét a nép elleni gyalázatos merénylet visszaverésére fordítja. Nem fog 

ebben tűrni semmi ingadozást és a magyar munkásosztállyal, a dolgozókkal egybeforrva biz-

tosítani fogja hazánk rendjét és nyugalmát. (MTI)”
981

 

 

1956. 10. 26. Ózd, 

tüntetés
982

 

 

„Borsod megye népe és pártbizottsága 

visszautasítja Gerő beszédét 

Kedden este nyolc órakor Gerő 

Ernő beszédet mondott. A beszédről 

Borsod megye népének és az MDP 

pártbizottságának az a véleménye, 

hogy az semmiképpen sem fogadható el és visszautasítja, mert egyáltalán nem adott választ 
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 Északmagyarország. Rendkívüli kiadás 1. old. 1956. okt. 24. szerda 
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 A tüntetésen a fegyveres testületek részéről főleg a közeli határőr örsökről vettek részt tisztek és katonák. 

Később ezekből következően, rájuk nézve, több halálos ítélet is született! 1956-os Magyar Forradalom Történe-

tének Dokumentációs és Kutatóintézete Közalapítvány. Fototár 
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azokra a kérdésekre, amelyeket a megyei pártbizottság a Központi Vezetőség Politikai Bizott-

ságához az előző napokban intézett. 

A Borsod megyei pártbizottság az Északmagyarország keddi számában tette közé leve-

lét a Politikai Bizottsághoz, s kérte, hogy sürgősen adjon választ a megye kommunistáit s pár-

ton kívüli dolgozóit legjobban érdeklő kérdésekre. Borsod népe közmegelégedéssel olvasta a 

megyei pártbizottság levelét, amely nyíltan, őszintén, minden kertelés nélkül tette fel a legké-

nyesebb kérdéseket. 

Sajnos a Borsod megyei pártbizottságnak meg kell állapítania, hogy Gerő beszéde 

egyáltalán nem adott választ a levélben foglalt egyetlen kérdésre sem, sőt az egész egyetlen 

mellébeszélés volt. A szerencsétlen megnyilatkozást nemcsak a Borsod megyei pártbizottság, 

de Borsod egész népe, az egész ország visszautasítja. 

A megyei pártbizottság kéri Borsod kommunistáit, dolgozó népét, hogy őrizze meg 

nyugalmát, ne adjon lehetőséget arra, hogy provokatív elemek, fasiszta suhancok kihasználják 

lázban égő pártunk és országunk helyzetét, s fosztogatni kezdjenek. Kérünk minden borsodi 

dolgozót, hogy mint a szemefényét 

őrizze a megye nyugalmát, rendjét és 

fegyelmét anélkül, hogy egyetlen jottá-

nyit engedjen jogos követeléseiből!”
983

 

 

1956. 10. 26. Ózd, 

ÁVH iratok kiszórva  

az utcán
984

 

 

 

„Nagy Imre elvtárs üzenete Borsod és Miskolc népéhez 

A Minisztertanács elnöke magáévá tette a miskolci küldöttség követelését 

      A diósgyőri üzemek, a miskolci egyetem diákparlamentjének megbízásából Földvári 

Rudolf elvtárs, a megyei pártbizottság első titkárának vezetésével Nagy Imre elvtársnál járó 

küldöttség munkája eredményes volt. Nagy Imre elvtárs üzenete Miskolc város, megyénk dol-

gozóihoz, parasztjaihoz, értelmiségi dolgozóihoz, ifjúságához: 

      Nagy Imre elvtárs a követelések minden pontjával egyetért. Vállalja annak végrehajtá-

sát. Ezen éjjelen, vagy holnap reggel új kormányt alakít, ami a Hazafias Népfront kormánya 

lesz. Személyi összetételénél a legmesszebbmenőkig figyelembe veszi a közvélemény kívánsá-

gát, követelését, javaslatát. 

      Nagy Imre elvtárs új kormányprogramjába bedolgozza és rövidesen az országgyűlés 

elé terjeszti. Nagy Imre elvtársnak volt egy olyan megjegyzése, hogy a program egyes pontjait 

rövid időn belül túl is lehet teljesíteni. Nagy Imre elvtárs köszöni a diósgyőri munkások és 
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miskolci munkások, a megye dolgozó parasztságának bizalmát. Ez erőt ad munkájához és a 

következőket kéri Miskolc, Diósgyőr és a megye munkásaitól, értelmiségeitől, alkalmazottai-

tól, kommunistáitól és pártonkívülieitől. Segítsék és támogassák őt a kormányprogram végre-

hajtásában, amely teljes mértékben megfelel a diósgyőriek követeléseinek. 

      Nagy Imre elvtárs üzeni, hogy induljon meg mindenütt a termelő munka, mert a kor-

mánynak, az életszínvonal emeléséhez szükséges intézkedéseihez termelésre és ismét termelés-

re van szüksége. Ez legyen elsősorban a kormányt támogató lépése a diósgyőrieknek és a 

miskolciaknak. 

      Nagy Imre elvtárs megvan arról győződve, hogy ezt a segítséget és támogatást feltét-

lenül megkapja a diósgyőriektől és a miskolciaktól. Nagy Imre elvtárs kijelentette: „Büszkék 

lehetnek arra, hogy rendzavarásra, provokációra Miskolcon és a megyében nem került sor. 

Azt kéri biztosítsák a miskolciak, a borsodiak hogy erre a jövőben sem kerüljön sor.” 

      Nagy Imre elvtársnál járt küldöttség résztvevői, akik a DIMÁVAG, Egyetem, 

Nehézszerszámgépgyár, Könnyűgépgyárból ott vannak, azok üzenik, hogy Nagy Imre elvtárs-

sal beszélgetve, ezeket hallották és tolmácsolják. 

Győzött a népakarat!”
985

 

 

1956. 10. 26. Ózd, 

Berencsi Albert beszél 

a tüntetőkhöz
986

 

 

„Borsod munkásai helytálltak 

      Súlyos órákat, napokat él át az or-

szág, elsősorban fővárosunk népe. Aggódó 

figyelemmel kísérjük a Budapesten zajló 

eseményeket itt megyénkben is. 

A borsodi munkásosztály ezekben a nehéz órákban szilárdan helytállt higgadtságával, 

fegyelmezettségével követendő példát mutatott. Különös megbecsüléssel kell szólnunk a diós-

győri, kazincbarcikai, ózdi és borsodnádasdi munkások magatartásáról. Fegyelmezettségüket, 

higgadtságukat megőrizve becsülettel végezték munkájukat és nem egy üzemben messze kima-

gasló eredményeket értek el. 

      A borsodi munkásoknak is vannak követeléseik, de ezeket a párt mutatta úton akarják 

elérni. Félreérthetetlenül meg kell mondanunk: a helyesen kifejezett, jogos követeléseket telje-

síteni kell. 

      Jó utat választottak munkásaink, amikor bölcs józansággal, a szocialista demokratiz-

mus alapján állva adtak hangot olyan követeléseknek, amelyeknek teljesítése szocialista de-

mokráciánk, proletárdiktatúránk megerősítését és védelmét is szolgálják. 
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      A borsodi munkások tudatában vannak, hogy milyen nehézségek, nélkülözések árán 

építettük fel országunkat, gyárainkat, intézményeinket, szocialista létesítményeinket. Élesen 

emlékeznek még az inflációs időkre, az olajos kenyérre, azokra a küzdelmekre, amelyekkel 

saját országuk, saját üzemük új életét megteremtették. S éppen ezért a borsodi bányászok, 

üzemi munkások meg akarják és meg fogják védeni vívmányaikat. Nem engedik összerombolni 

a gyárakat, amelyek jövendő munka-, és kenyérkereseti lehetőségeiket jelentik. Éberen, gon-

dos gazda módjára vigyáznak üzemükre. Éppen az ő megbízásukból állnak a kebelükből szer-

vezett őrségek a gyárak, a bányák védelmében. 

      Követendő példa a borsodi munkások bölcs higgadtsága, fegyelmezettsége! Méltó a 

gazdag munkáshagyományokkal rendelkező Borsodhoz! 

      Őrizzék meg továbbra is fegyelmezettségüket, higgadtságukat, józan megfontolásukat, 

haladjanak ezután is a szocialista demokrácia útján, szilárd magatartásukkal öregbítsék jó 

hírnevüket!”
987

 

 

1956. 10. 29. Ózd, 

Antalköz József beszél 

a tüntetőkhöz az Ózdi 

Szénbányászati Tröszt 

erkélyéről
988

 

 

„Gerőt lemondatták, Kádár János elvtárs a 

K. V. első titkára 

Miskolc dolgozóinak, ifjúságának követelése 

már teljesült 

A Magyar Dolgozók Pártja Központi Vezetősége Politikai Bizottságának közleménye: 

Magyar Dolgozók Pártja Központi Vezetősége Politikai Bizottsága 1956. október hó 

25-én ülést tartott. A Politikai Bizottság: 

Gerő Ernőt felmentette első titkári tiszte alól. 

A Politikai Bizottság: 

Kádár János elvtársat az MDP első titkárának választotta.”
989

 

„Miskolc és Diósgyőr dolgozóinak hatalmas egységtüntetése 

Miskolc, október 24, délután 1 óra 

A város lakossága óriási lelkesedéssel fogadja Gerő Ernő leváltását és Kádár János 

megválasztását a Központi Vezetőség első titkárává. A villanyrendőrnél, a Városháztéren és 

végig a főutcán csoportokba verődnek az emberek és ujjongva tárgyalják az eseményeket. 
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Elvegyülök a csoportok közé. Üdvrivalgással fogadják a piros-fehér-zöld zászlókat a házakon 

s hazafias jelszavakat kiabálnak. 

A munkások csoportjai egyre ömlenek az Egyetemváros felől. A villanyrendőrhöz közel 

a saroknál is embercsoport beszélget. Követelésekről, problémákról folyik a szó. 

– Bízzunk Nagy Imrében. Az majd megcsinálja, amit kell! Ha előbb jött volna, nem lett 

volna semmi baj. Azok meg akik azt hitték, hogy most itt mi zavargást, fosztogatást csinálunk 

és közben a tűzön megsüthetik a maguk kis pecsenyéjét – tévedtek. 

A teherautókon, villamosokon egyre többen jönnek a város felé. A Szemere-utca sar-

kánál kérdezősködnek, mi történik odakint. Bizakodnak, hogy minden meg fog oldódni, teljesí-

tik a munkás- és diákküldöttek követeléseit. 

Az üzletek redőnyei zárva vannak, a rendőrök és katonák barátságosan beszélgetnek 

az emberekkel. Lobognak a zászlók. Miskolcon a felvonulás s a tüntetés nem csapott át zavar-

gásokba e ez elsősorban az öntudatos borsodi hazafiaknak és a pártbizottság, a munkástanács 

helyes intézkedéseinek köszönhető. 

Október 25, reggel 6 óra. 

      A DIMÁVAG Gépgyárban röpgyűléseket tartottak a dolgozók, ahol egységesen köve-

telték Gerő Ernő leváltását. Ezután a DIMÁVAG Gépgyár dolgozói átvonultak a Lenin Kohá-

szatba, s kérték a kohászokat csatlakozzanak 21 pontjukhoz. Közben a Nehézszerszám Gép-

gyárban elfogadták a DIMÁVAG felhívását és a gyár dolgozói az utcára vonultak. 

      A Lenin Kohászati Művek dolgozóinak nagy része is kivonult a gépgyáriak felhívására, 

számos munkás pedig dolgozik, hogy a kohóknál, a martinkemencéknél zavartalanul folyjon a 

termelés. 

      A tömeg zárt sorokban, nemzeti színű zászlókat lengetve, Kossuth-dalokat énekelve 

megindult a város felé, a Nehézipari Műszaki Egyetemre. 

Délelőtt féltíz óra. 

      A vasgyári üzemek több ezer főből álló oszlopa nemzeti zászlókkal, ütemes: vesszen 

Gerő! Magyar kormányt akarunk! Éljenek a diákok! – felkiáltásokkal, minden rendzavarás 

nélkül folytatta útját. Közben kisebb, rövidebb ideig a villamosforgalom leállt. Tíz óra körül 

azonban már zavartalanul bonyolódott le a forgalom. Az üzletek nagy része – kivéve a fűszer-, 

kenyér- és húsboltokat – bezárt. Ugyancsak szünetel a bíróságokon és általában véve a hiva-

talokban a munka. A felvonulókat a város lakossága, amerre elvonultak megtapsolta, a házak 

nagy részét nemzeti lobogókkal díszítette fel. A város utcáin egyre szaporodó tömegek helye-

selve figyelték az eseményeket. A felvonulók minden rendzavarás nélkül a megyei pártbizott-

ság székháza előtt elhaladva, az Egyetemváros felé tartott. Rendzavarás nem volt. A villamo-

sok és autóbuszok rendszeresen közlekedtek.”
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1956. Miskolc. 

A megyei munkástanács 

néhány tagja
991

 

 

„Megbűnhődtek, akik fegyvert használ-

tak a miskolci tüntetők ellen 

      Tegnap délelőtt tíz óra körül 

diák és munkásfiatalok kezdeményezé-

sére több százfős tömeg vonult a me-

gyei rendőr főkapitányság épülete elé, 

hogy kérjék néhány ártatlanul bekísért diák szabadon bocsátását. A rendőrség vezetői négy 

diákot kiengedtek, azonban a tömeg – és elsősorban a fiatalság, de komoly, meglett munkás-

emberek, szülők – kérték, hogy személyesen győződhessenek meg, van-e még diák fiatal a 

rendőrség épületében… Közben újabb nemzetiszínzászlós diákcsoport érkezett, kérve – enged-

jenek be küldöttséget. A rendőrség vezetői ezt megtagadták, visszautasították kérésüket. A 

jelszóra: „Gyerünk be, nézzük meg!” géppisztoly, kézigránát volt a válasz. 

     Aki ott volt, tapasztalhatta, aki csak hallomásból értesült róla az is őszintén érezheti 

azt a tragédiát, amely néhány perc alatt lejátszódott a rendőrfőkapitányság előtt. Géppisztoly 

lövedéke, kézigránát szilánkja hullt a nemzeti színű zászlókra és hordozóikra. 

      A nap folyamán a tüntetők elfogták a bűnösöket. A felelősségre vonás megtörtént.”
992

 

 

1956. Miskolc. 

A megyei munkástanács 

katonai bizottsága
993

 

 

„Borsod megye dolgozói! 

Értesítünk benneteket, hogy 

megyénkben a munkástanács átvette a 

hatalmat. Szervei a közbiztonságot, a 

szabadság megvédéséhez szükséges 

létesítményeket, valamint megyénk köz-

ellátását. 

Felkérünk benneteket, hogy a jelenlegi közbiztonság és a nyugalom érdekében a bör-

tönökben lévő közönséges (nem politikai) bűnözőket ne engedjétek kiszabadulni. 
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Minden erőnkkel meg kell akadályozni, hogy ezek az elemek esetleges kiszabadulásuk 

esetén falvainkat és lakóházainkat fosztogassák. 

Követeléseiteket győzelemre visszük.  

Sztrájkkal harcolunk azért, hogy a szovjet csapatok hagyják el hazánk területét. 

 

Megyei Munkástanács”
994

 

 

 

„Közlemény 

A Kazincbarcikai Városi Munkás Tanács értesíti a város lakosságát, hogy a városi 

rendőrség tisztjei és beosztottjai, valamint a honvédségi szervek teljes létszámukkal a Városi 

Munkás Tanács mellé állottak. 

Munkás Tanáccsal biztosítják városunk rendjét és nyugalmát. A Városi Munkás Ta-

nács felkéri a város dolgozóit és lakosait, hogy őrizzék meg nyugalmukat és viselkedjenek 

fegyelmezetten, becsületes dolgozókhoz illően. Ne engedjék meg, hogy a jelenlegi helyzetet 

kihasználva egyesek, vagy egyes garázdálkodni akaró csoportok zavarják a lakosság nyugal-

mát. 

Bármilyen panasszal, vagy javaslattal forduljanak a Munkás Tanácshoz, mely a Váro-

si Tanács épületében székel. 

Értesítjük a lakosságot, hogy a Városi Munkás Tanács a rendőrséggel karöltve végzi 

rendfenntartó szolgálatát. Ténykedésükben minden becsületes dolgozó segítségét elvárjuk. 

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Városi Munkás Tanács szoros kapcsolatot tart fenn 

a Megyei Munkás Tanáccsal és a város üzemeinek Munkás Tanácsával. 

Kazincbarcika, 1956. október 27. 

Kazincbarcika Város Munkás Tanácsa”
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„… A proletárdiktatúrához hü rendőrség felszámolása a „def”
996

  egyik fontos felada-

ta volt . Ezt bizonyítja Ádám Ferenc „def” tag által vezetett .egyik akció is, amellyel szintén 
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az egyik rendőrkapitányságot fegyverezték le. Ádám Ferenc három fegyveres társával együtt 

október 28-án kiment Kazincbarcikára a rendőrséget lefegyverezni. 

Kazincbarcikán Ádám a munkástanács elnökét, Flórián Ambrus volt horthysta őrnagyot ke-

reste fel először és vele megbeszélte a lefegyverzés módját. Ádám maga mellé vette a kazinc-

barcikai munkástanács tagjait és velük együtt megtámadta a rendőrséget. A fegyvereket el-

szedte. Közben hangoztatta, hogy azért fegyverzi le a rendőrséget, mert nem megbízható. A 

rendőröket ellenforradalmároknak nevezte. Mikor a rendőrök mondták neki, hogy miért csi-

nálja mindezt, hiszen ők. nem bűnözök, ki jelentette: „Antal törzsőrmesternek sem volt bűne, 

mégis felakasztották.” A lefegyverzett rendőröket először az ellenforradalmi munkástanácsra 

szállította, majd később hazaengedte őket azzal, hogy lakását senkisem hagyhatja el. 

Felelősségre vonta Vajda rendőrőrnagyot, mert Tasi ÁVH. hadnagynak fegyvertartási enge-

délyt adott. Tasinál házkutatást tartott. Ádám a nemzetőrség parancsnokává Flórián Ambrus 

horthysta őrnagyot nevezte ki. Figyelmeztette, hogy a nemzetőrségbe rendőröket ne vegyen 

be, mert azok, ha fegyverhez jutnak, „a forradalom ellen fordulnak és a szovjet csapatokat 

fogják támogatni”. Szirá rendőrőrnagyot letartóztatta és bekísérte a „def” osztályra…”
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„Kazincbarcika közellátása zavartalan 

Megkértük a kazincbarcikai kiskereskedelmi vállalatot, hogy tájékoztasson: milyen 

készlet áll rendelkezésre és hogyan van biztosítva a város ellátása. A következőket közölték: 

A tartalékkészletből finomliszt 1 hónapra, kenyérliszt 1 hónapra, só 1 hónapra, szap-

pan másfél hónapra, szalonna 2 hétre, száraztészta 2 hónapra biztosítva van. Közölték továb-

bá, hogy gyulai kolbászból 6 mázsa, fagyasztott baromfiból 3 és fél mázsa áll a vásárlók ren-

delkezésére. Ezenkívül rizsából is több mázsát tartalékoltak, a hét végén kiosztásra kerül. 

A barcikai sütőüzem szüntelenül dolgozik, a pékek és a kenyérüzem valamennyi dolgo-

zója becsülettel helyt áll, a város lakóinak a kenyérellátás biztosítva van. Hentesáru, tőkehús 

is kapható. A tejboltban hiánytalanul kapható tej, vaj és sajtféleség. 

A kiskereskedelmi vállalat örömmel közölte, hogy a megye nagykereskedelmi vállala-

tai rendszeresen szállítják a szükséges élelmiszereket városunkba, a felsorolt élelmiszer csu-

pán tartalék. Erről meg is győződtünk és arról is, hogy megszűnt a felvásárlási láz, a vásárlók 

fegyelmezettek és csak a szükséges mennyiséget vásárolják.”
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őrnagy volt. Ő maga ludovikás, hivatásos tiszt, hadnagy. 1944-ben felesküdött Szálasira. A második világháború 

alatt a vezérkari főnökség második csoportjának karhatalmi osztályán, mint rohamszázad-parancsnok teljesített 

szolgálatot. 1953-ig hadifogságba n, internálótáborban volt. Mint internált, 1951-től 53-ig Kazincbarcikán dol-

gozott. 1953-tól 54-ig rendőri felügyelet alatt állott. 1954-ben került Miskolcra. Munkahelyét állandóan változ-

tatta. 1956 szeptemberében a mezőgazdasági gépjavító vállalatnál helyezkedett el. Az ellenforradalom idején, 

1956, október 25-én az üzemi munkástanács elnöke lett, s mint ilyet, a megyei munkástanácsba delegáltak, ahol 

Nagy Attilától a titkári megbízatást kapta…” 
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„Kutyából nem lesz szalonna… 

Ha az ember végigmegy Kazincbarcika, a tizenegy házból kinevezett szocialista város 

utcáin, bezzeg furcsa hangok ütik meg a fülét. Különösen ezekben a napokban, amikor az 

egész ország hitével, érzésével harcbaindult a szabadságért az egész ifjúság, az egész ma-

gyarság. 

Találkozzunk hát a város első emberével, a városi pártbizottság első titkárával. Ha 

nem ismertük még előbb, talán megijedtünk volna, de mivel ismerjük jó pá éve, így csak ba-

rátsággal köszöntjük. 

– Szabadság – Mást nem mondhatunk, mert azt hisszük, ennyi is elég. De ő máris el-

kezdi: (három nappal előbbi eseményeket idézünk). 

– Nem. Nem szabad elvtársak. Nekünk bízni kell. A szovjet csapatok itt vannak. Ne-

künk fő támaszunk. Én megyei vb-tag vagyok. A szovjet elvtársak gondolata is szent nekünk. 

Hát még a vérük. 

(Itt megáll, s nem veszi észre, hogy Pesten a köveket magyar vér öntözte.) 

– Nem elvtársak – folytatja – jön még a mi időnk. Mi kommunisták vagyunk. Mindezek 

után egyszer jön még az igaz felelősségre vonás. 

Hangja ezeknél a szavaknál olyan magasra emelkedik, mint hogyha vele a Himaláját 

akarná áthurrogni. Megfélemlítve ül körülötte mindenki, csakhát mi vagyunk a kétkedők. Mert 

hát hústornyot láttunk mi már előbb is, ha nem is a hentes üzletben, – mert hát ott az utóbbi 

időkben aligha volt –, hanem azokon a képeken, amit a spanyol torreádorok bikaviadaláról 

készítettek. 

Állok, hallgatom, körülöttem a múlt szelleme révedez. Este még azt hallom, hogy nem 

kell munkástanács. Reggel Bartha K.
999

 a városi pártbizottság titkára mondja el mindenkinek: 

– Szükség van a munkástanácsra. Nagyon szükség van. 

(Igaz, mert közben elolvasott egy röplapot.) 

Másnap aztán megint másféle érzelemmel ébred. (Lehet, hogy az éjszaka a még meglé-

vő ávós centrumoknál volt szemináriumon.) 

– Várjunk. Itt vannak a szovjet csapatok. Ne csináljunk semmit. És vár mindenki, mert 

ezt mondta a „nagy Ő”. 

A cikk eleji kérdést megismétli valaki: – Hát a magyarokra nem támaszkodhatnánk? 

Rövid és elutasító a felelet, azt estben géppisztolyok nyúlnak ki, a négyszemélyű párt-

bizottság által lefoglalt tizenhat 2, azaz kettő szobás lakásból. Hang is hallatszik: – Nem. Nem 

lehet. 

És akik tizenkét éve hittek a pártban, most ámuldozva kérdezik: – Hát csak ilyen szel-

lemű embereket rakott felénk a párt? 

Keserű ébredés nekünk is, keserű Kazincbarcikának is. 
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Ma, amikor az egész világ magyar szabadságharcosokról beszél, akkor Bartha K-ék 

ellenforradalmi jelszót tesznek mögénk. 

– Várjunk… Várjunk csak… Itt van a szovjet hadsereg, s jön a felelősségrevonás. 

Ők mondják, mi – nem hiszünk. De hiszünk ebben az ezernyi vihart kiállott magyar 

népben. Mi, akik legalább annyira kommunistának és százszor inkább magyarnak érezzük 

magunkat, mit a Bartha K. Gyulák. 

Hát miért nem ébredünk fel végre? 

 

G. Gy.”
1000

 

 

 

„A Magyar Szocialista Munkáspárt Ideiglenes Központi Bizottságának felhívása 

     MAGYAR KOMMUNISTÁK! MAGYAR DOLGOZÓK PÁRTJÁNAK TAGJAI! ELV-

TÁRSAK! 

Dicső multú és sokat szenvedett pártunk történelmének legnehezebb szakaszát éli át. A 

helyzet megköveteli, hogy összefogjuk a párt minden erejét, mert csak így tudjuk eredménye-

sen legyőzni az ellenforradalmi támadást, mely a kapitalizmus visszaállítására irányul és csak 

így tudjuk megvédeni a néphatalmat, csak így tudjuk biztosítani a magyar munkásosztály, a 

haladó értelmiség, az egész magyar nép számára a demokratizmus legszélesebbkörű kifejlesz-

tését, megvédeni nemzeti függetlenségünket és szuverenitásunkat, így tudjuk biztosítani a szo-

cialista rend győzelmét. 

      Hogy pártunk újból erős legyen és a tömegek élén járjon határozottan,  

szakítanunk kell a Rákosi klikk káros politikájával  

és a vétkes módszereivel, mely megrendítette a tömegek pártunkba vetett bizalmát és alapjá-

ban ásta el a párt erejét. 

Ugyancsak határozottan szakítanunk kell Nagy Imre és Losonczy csoportjával, amely 

a nacionalista, soviniszta alapra helyezkedve utat nyitott az ellenforradalmi erőknek és ezzel 

ténylegesen elárulta a szocializmus ügyét. 

A múlt hibáival való határozott szakításunkat azzal is kifejezésre akarjuk jutatni, hogy 

a párt nevét megváltoztatjuk. A Magyar Szocialista Munkáspárt nevet vesszük fel. A párt 

egészséges erejére támaszkodva összes szervezeteit új életre keltjük. 

 Pártunk elvi alapjai változatlanok, a marxizmus-leninizmus megdönthetetlen igazsá-

gai vezetnek bennünket. A szocializmus megvalósításáért küzdünk. Megvédjük a népi demok-

rácia államát és ennek alapján a megbonthatatlan munkás-paraszt szövetséget. 
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A munkásosztály nagy nemzetközi táborához tartozunk, hazánk forró szeretetét elvá-

laszthatatlannak tartjuk a proletár internacionalizmus eszméjétől valamennyi nép, a szocialis-

ta országok népeivel való baráti együttműködésünk alapján kívánjuk hazánkat felvirágoztatni. 

Pártunk főfeladatai: 

Szétzúzni az ellenforradalom immár leplezetlenül fellépett erőit, amelyek kihasználták 

a múlt hibáit, a néptömegek jogos elégedetlenségét és támadást indítottak a népi hatalom el-

len. 

A párt minden tagja és szervezete támogassa a Forradalmi Munkás-Paraszt kormányt 

programjának megvalósításában. 

Segítsétek elő a normális élet azonnali helyreállítását, a munka haladéktalan felvétel-

ét, a rend biztosítását, a közélet demokratizálásának továbbfejlesztését, a dolgozó tömegek 

jogos követeléseinek megvalósítását. 

Fogjatok össze a munkástanácsokkal, más új hatalmi szervekben, a Hazafias Nép-

frontban lévő haladó erőkkel, nyerjétek meg őket a Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt kor-

mány támogatására, meggyőzű erejű politikai és felvilágosító munkával. Tisztítsátok meg eze-

ket a szerveket az ellenforradalom szószólóitól. 

Ébren kell tartani a munkásosztály szocialista öntudatát és harcos hagyományait. 

Őrizzétek meg a munkásosztály egységét, ne engedjétek ellenforradalmi demagógiával ezt 

megbontani. 

Támogassátok a nagymúltú magyar szakszervezetek harcát, további erősítését. Tömö-

rítsétek a párt köré a munkás, paraszt, valamint a dolgozó nép soraiból jött diák, egyetemi 

ifjúság legjobbjait. 

Álljanak talpra pártszervezeteink! 

Akik hajlandók résztvenni ebben a hatalmas munkában, lépjenek az MSZMP soraiba, 

mutassanak példát az tevékenységükkel az élet minden területén. 

A pártszervezetekben érvényesülni kell a széleskörű pártonbelüli demokrácia lenini el-

vének. 

Adjon erőt az a tudat, hogy szolidárisak velünk a világ összes haladó pártjai. Teremt-

setek baráti viszonyt népünk és a szovjet csapatok katonái között. 

Kommunisták! Elvtársak! 

A helyzet súlyos, de ha összefogunk, rendezzük sorainkat, elég az erő! Pártunk legyőz-

hetetlen ha a dolgozók széles köreire támaszkodunk. 

Munkára! Harcra fel! 

Magyar Szocialista Munkáspárt Ideiglenes Központi Bizottsága.”
1001

 

 

 

                                                           
1001

 Északmagyarország. 12. évf. 262. sz. 1. old. 1956. nov. 7. szerda 



Rónaföldi Zoltán  A „borsodi kooperáció” és Kazincbarcika építése 503 

„Mozgásba kell hoznunk a pártszervezetek minden erejét 

A Magyar Szocialista Munkáspárt ideiglenes megyei szervező bizottságának felhívása 

Munkások! Elvtársak! 

A Magyar Szocialista Munkáspárt ideiglenes megyei szervező bizottsága megindította 

a párt újjászervezését. 

 Elvtársak! Forradalmunk súlyos gazdasági és politikai problémák megoldása előtt 

áll. Mozgásba kell hoznunk a pártszervezetek minden erejét és maximális segítséget kell adni 

haladó célkitűzéseink megvalósításához. Ezért felszólítjuk a pártszervezetek vezetőségeit ha-

ladéktalanul hozzák létre az MSZMP 3-5 tagú ideiglenes szervezőbizottságait és kezdjék meg 

a párt szervezését. 

A pártvezetőségek és az új szervezőbizottságok sürgősen vegyék fel a kapcsolatot a já-

rási, városi és megyei ideiglenes szervezőbizottságokkal.”
1002

 

 

 

„Kazincbarcikai jelentés 

Az elmúlt súlyos napokban és a jelenlegi nehéz napokban Kazincbarcika lakói és az 

üzemek becsületes munkásai megőrizték és megőrzik nyugalmukat.  

A Borsodi Hőerőmű valamennyi gépegysége a forradalom első pillanatától kezdve 

dolgozik, termeli a villamosenergiát, a műszaki és fizikai dolgozók helytállnak. Ennek köszön-

hető, hogy Borsod megyében nem szűnt meg a villanyszolgáltatás, közlekednek a villamosok, 

nem szűnt meg a közlekedés és közellátás vérkeringése. 

A Központi Szénosztályozómű is termelt. Igaz, a szénkészlet kevés, mert csak a környe-

ző bányák termelnek folyamatosan. A herbolyai kisvasút mindennap szállítja a szenet. A be-

rentei bányászok nagyrésze dolgozik, hogy legyen szén, hogy legyen villany, legyen rend. 

A környék bányáinak jelenlegi termelése azonban kevés. Nincs biztosítva a barcikai 

erőművek további folyamatos üzemeltetése. A városban igen sok lakónak nincs tüzelője. A 

hely Tüzép-telepen már csak fát árusítanak, csak néha érkezik a telepre egy-egy kocsi szén. 

A város közbiztonsága, mely az utóbbi napokban eléggé bizonytalan volt, most megszi-

lárdult, megszervezték a város rendjének biztosítását. 

Az építőmunkások még nem dolgoznak. Ennek részben az az oka, hogy a város építő-

ipari vállalatának vezetői sem jelentek meg munkahelyükön. Az építőmunkások közül már 

többen úgy nyilatkoztak, hogy hétfőn megkezdik a munkát. Ez szükséges hiszen az épülő laká-

sok nagyrésze befejezetlen és itt a tél. 

A hőerőmű, szénosztályozó és a város közvetlen szomszédságában lévő bányák dolgo-

zói, a kiskereskedelmi vállalat dolgozói a nehéz napokban is megmutatták: dolgoznak, hogy 

legyen végre béke, legyen nyugalom. Az építőmunkásoknak is követniük kell ez a példát, hogy 
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ne folyjon többé a vér, hogy a kormány teljesíteni tudja azokat a követeléseket, melyek a for-

radalomban születtek és feltétlenül jogosak.”
1003

 

 

„Kazincbarcikán megkezdődött a tanítás 

Kazincbarcika újvárosban megkezdődött a tanítás. […] Jöttek a herbolyai gyerekek is, 

hogy ismét elfoglalják az iskola padjait, hogy tovább tanuljanak. Most már csak szénre van 

szükség, hogy gyermekeinknek ne hideg tanteremben kelljen tanulniok.”
1004

 

 

 

„MUNKÁSTESTVÉREINK! 

Bányák, sütőüzem, húsüzem, tejüzem, vízművek, gázművek, villamos és autóbusz-művek, Ke-

reskedelmi Szállítási, Diósgyőri és Miskolci Élelmiszerkiskereskedelmi, Ruházati Bolt, Mis-

kolci Kiskereskedelmi, Zöldség és Gyümölcsértékesítő, Vendéglátóipari Vállalat dolgozói! 

Azzal a kéréssel fordulunk hozzátok, hogy Miskolc dolgozó népének zavartalan ellátá-

sa érdekében folytassátok eddigi hős munkátokat. 

Továbbra is biztosítsátok az élet alapvető feltételeit, mert csak ezzel tudjátok elősegí-

teni harcunkat. 

Bányásztestvéreink! 

Közös célért harcolunk. Harcunkat segítsétek elő azzal, hogy az egészségügyi intézmé-

nyek, kórházak, sütőipari üzemek és villamos energia termelő üzemek részére szenet adtok. 

Termeljetek annak érdekében, hogy a beteg ember ne fázzon! Termeljetek annak érdekében, 

hogy Miskolc lakosai kenyeret ehessenek! 

A városban lévő rend további fenntartásának alapvető biztosítéka az, hogy minden 

dolgozó asztalán kenyér legyen, hogy a húsüzem, zsírfeldolgozó üzem zavartalanul működjön, 

hogy a csecsemőknek megfelelő mennyiségű friss tejet tudjunk biztosítani. 

Malomipari dolgozók! 

Termeljetek, hogy kenyér legyen! 

Minden miskolci lakos érdeke, hogy zavartalan legyen a vízszolgáltatás, megjavuljon a 

gázszolgáltatás és zavartalanul tudjon, vagy autóbuszon eljutni munkahelyére. 

Azok, akik akadályozzák a közlekedés dolgozóit feladatuk teljesítésében, követeléseink 

ellen vannak. 

Leplezzétek le az ilyet, harcoljatok ellene. 

Nyomdászok, sajtó dolgozói! 
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A közérdekű nyomtatványokat, a lakosság tájékoztatását szolgáló közleményeket ké-

szítsétek el! 

Kereskedelmi dolgozók! 

Az a feladatotok, hogy biztosítsátok Miskolc dolgozóinak mindennapi megélhetéséhez 

szükséges cikkeket  úgy élelmiszer, mint iparcikk vonalán. 

Szállítási dolgozók! 

Segítsétek és biztosítsátok az áruk időben való szállítását. Azzal segítetek harcunkat, 

ha dolgoztok úgy, mint eddig és gyors kiszolgálással szüntetitek meg az egyes üzletek előtti 

sorbanállást. 

Szülők, édesanyák! Pedagógusok 

 Iskoláink fűtőanyaga kevés. Ezért egy hétig minden iskolában legyen szénszünet. Ez 

alatt az idő alatt, édesanyák, ti vagytok gyermekeitekért a felelősek! 

Felhívunk benneteket, ne engedjétek, hogy felelőtlen emberek provokációs célokra 

használják fel őket. 

Munkástestvéreink! 

Dolgozzatok, mi tiértetek is harcolunk. 

 Helytállásotokat sohasem fogjuk elfeledni. 

LENIN KOHÁSZATI MŰVEK MUNKÁSTANÁCSA 

DIMÁVAG GÉPGYÁR MUNKÁSTANÁCSA 

SZÉNBÁNYÁSZATI TRÖSZT MUNKÁSTANÁCSA 

ÓZDI KOHÁSZATI ÜZEMEK MUNKÁSTANÁCSA 

NEHÉZSZERSZÁMGÉPGYÁR MUNKÁSTANÁCSA”
1005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1005

 Északmagyarország. 1956. nov. 15. rendkívüli kiadás 2. old. 



Rónaföldi Zoltán  A „borsodi kooperáció” és Kazincbarcika építése 506 

A borsodi bányászság történései 

 

„Hős vagy apa, bányász voltál 

- föld mélyében harcoló - 

nem fakíthat érdemeket 

semmiféle álnok szó…”1006 

 

A Borsodi Szénbányászati Tröszt vezetői is olyan tartalmú távirat megfogalmazása 

mellett döntöttek, amely az eseményeket először teljes mértékig elítélték. 1956. október 24-én 

délután fél háromra röpgyűlést hívtak össze, amelyen Takács István személyzeti vezető felol-

vasta az előre elkészített táviratot, majd azt a Borsodi Szénbányászati Tröszt dolgozói nevé-

ben géptávírón továbbították a kormánynak. Ezt követően több üzemben is hasonló levelek 

küldésére került sor. Közülük egyet, a perecesiekét október 24-én este fél nyolckor a Kossuth 

Rádióban olvasták be. A bányászok közleménye élesen elítélte „az ellenforradalmi erők gá-

lád" támadását. Levelükben méltatlankodásuknak adtak hangot:  

 

„Itt mi azon fáradozunk, hogy több szénnel lássuk el az országot, s ezalatt népünk el-

lenségei fegyveres merényletet hajtottak végre. Bízunk abban és el is várjuk a párt és a kor-

mány vezetőitől, hogy minden szükséges intézkedést megtesznek, a dolgozó nép szociális és 

egyéb problémáinak és elhangzott követeléseinek gyors megoldása érdekében. ... mi bányá-

szok fegyelmezett, jó munkával a terven felül kért szén kitermelésével kívánjuk támogatni pár-

tunk és kormányunk intézkedéseit.''' 

 

A táviratok ellenére azonban a kormány támogatottsága meglehetősen alacsony volt a bányá-

szok körében. Ok a budapesti harcokban nem az „ellenforradalmi erők gálád" támadását lát-

ták, hanem a nép, jogos követeléseiért folytatott harcot. 

Az eseményeket feltartóztatni nem lehetett. 1956. október 22-23-án a miskolci gyári munkás-

ság és az egyetemi diákparlament összeállította követeléseit, s megalakultak forradalmi szer-

vezeteik, a DIMÁVAG Munkásszervező Bizottsága (a későbbi munkástanács magja), valamint 

a nehézipari Műszaki Egyetem egyetemi diákparlamentje.  

Aztán sorban a többiek is… 

 

„… Október 25-én a rádió (valószínűleg a Borsodi Rádió) a munkástanácsok megvá-

lasztását szorgalmazta, ezért a Berentei Szénosztályozó szervező titkára, Szabó Lajos műveze-
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tő telefonon kérte ki a megyei pártbizottság véleményét. A megyei pártbizottság a választást 

nem kifogásolta, csupán azt kérték, nagyon vigyázzanak, kiket választanak meg. Nem sokkal a 

beszélgetés után a szénosztályozónál Dojcsák János, a megyei pártbizottság munkatársa je-

lent meg, aki kifogásolta a munkástanács választását, ezért Szabóék elálltak tervüktől. Más-

nap mégis megalakult a munkástanács. Október 26-án délelőtt 9 órakor a Berentei Szénosztá-

lyozónál Dornbach Gyula
1007

 diákparlamenter jelent meg. Kezdeményezésére Takács Ferenc 

üb. elnök, gyűlést hívott össze, amelyen 100 dolgozó vett részt. A választást Takács Ferenc 

nyitotta meg, felolvasta a SZOT kiáltványát a munkástanács választásáról, majd indítványoz-

ta, hogy a jelenlévők tegyenek javaslatot a tagok személyére. A gyűlésen 7 tagú ideiglenes 

munkástanácsot választottak. A gyűlés közben érkezett meg a miskolci sortűz híre. A nyugta-

lanság lecsillapítására Dornbach Gyula autóval a miskolci egyetemre sietett, ahol a diákpar-

lament elnökével, Fekete Simonnal
1008

 folytatott megbeszélést, majd visszatért a Szénosztályo-

zóhoz, ahol lebeszélte a munkásokat arról, hogy tömegesen bemenjenek a már felfordult vá-

rosba. A munkástanács kibővítésére a délutáni és az esti műszakon is választást tartottak. 

Műszakonként 4 küldöttet szavaztak meg, így a munkástanácsnak összesen 15 tagja lett. Októ-

ber 27-én a munkástanács öttagú elnökséget választott, amelynek elnöke Szabó Lajos, titkára 

Décsik Ferenc lakatos, pártvezetőségi tag lett. A választás idején a kazincbarcikai rendőrség 

félve a KÖMI-rabok kitörésétől, az üzemek felfegyverzéséről döntött. Vajda István rendőr 

őrnagy 10 db. hadipuskát adott át Szabónak az üzemőrség megszervezése céljából. A munkás-

tanács 25-30 fős katonaviseltekből álló üzemőrséget állított fel, amelynek parancsnoka Décsik 

Ferenc lett. Az üzemőrség feladata az üzem védelme mind lopás, mind külső támadás ellen. Az 

üzemőrség fegyverzetét a rendőrségtől kapott hadipuskák, az üzem tulajdonát képező 6 db. 

céllövőpuska, valamint a november 2-án, az edelényi nemzetőrségtől kapott 1 db. golyószóró, 

2 db. géppisztoly és 3 hadipuska képezte. Az országos rendelkezés értelmében október 27-én a 

berentei szénosztályozó személyzeti osztálya is megszűnt. A káderlapokat kiosztották a dolgo-

zóknak. Október 30-án a Berentei Szénosztályozó dolgozója, Pásztor Emil beadványt készített 

a munkástanácshoz, amelyben kb. 20 párttag és pártonkívüli eltávolítását követelte. A mun-

kástanács elnöke, Szabó Lajos röpgyűlésen kérte ki a dolgozók véleményét. Az érintett szemé-

lyek sorsáról szavazás döntött, amely során a munkások leszavazták a DISZ, a párt és az üb 

vezetőit, akik ennek hatására elhagyták a vállalatot… 

 

… Ormosbányán ugyanis a kora reggeli órákban
1009

 a hármas akna előtt gyűlést tar-

tottak. Stolcz Imre üzemvezető-helyettes felolvasta a bányászok pontokba szedett követeléseit. 

Ezután a bányászok a Népkertbe vonultak. Követelésükre nyílt jelöléssel ideiglenes munkás-

tanácsot választottak, amelynek elnöke Burkus Sándor lakatos, elnökhelyettese Adorján Gusz-

táv bányász technikus lett. A megválasztásuk után Burkus és Adorján beszédet mondtak. A 

tömeg nem akarta felvenni a munkát, ezért Adorján arra kérte őket, hogy legalább annyi sze-

net termeljenek, ami a kórházaknak, iskoláknak, erőműveknek elegendő és kérte, hogy ne 

hagyják el vizesedni a bányát. Többen követelték, hogy pontjaik előterjesztése céljából vonul-

janak Miskolcra. Közben megérkezett Rozgonyi Ernő, a megyei munkástanács elnöke, aki Loy 

                                                           
1007

 Dornbach Gyula, akkor IV. éves hallgató, a diákparlament elnökhelyettese (gépészmérnök) 
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 Fekete Simon az egyetemi diákparlament elnöke 
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 1956. október 26-án, 
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Árpáddal az üzem bányászigazgatójával együtt próbálta csillapítani a felbolydult bányászo-

kat. Sikerült elérniük, hogy folytassák a munkát és Miskolcra csak egy küldöttség menjen a 

követelések előterjesztése végett. A tömeg elénekelte a Himnuszt és a Szózatot. Elterjedt köz-

ben a hír arról, hogy Miskolcon diákokat tartóztattak le. Sokan attól féltek, hogy az ormosi 

küldöttséget letartóztatnák, ezért úgy határoztak, hogy valamennyiben bemennek Miskolcra, 

hiszen mindnyájukat nem tartóztathatják le. A bányászok különvonattal és autóbuszokkal Mis-

kolcra indultak. A vonat útközben megállt Rudabányán,
1010

 ahol csatlakozásra szólították fel 

az ottaniakat, majd együtt folytatták útjukat. A miskolci Gömöri pályaudvaron szálltak le, 

sorokba rendeződve vonultak a belváros felé. Útközben értesültek a sortűzről,
1011

 így a 

Zsolcai kapuban lévő megyei ÁVH főosztály felé vették útjukat…
1012

 

 

 

„Jelentés Ózdról 

Egynegyed ötkor az ózdi bányászati és kohászati technikum levelező tagozatának tanu-

lói zászlókkal, Kossuth-nótákat énekelve vonultak fel az iskolából a kultúrotthon helysége elé. 

A több száz főnyi diákcsoport szónoka három pontból álló javaslatot terjesztett a gyűlés elé. 

1. Teljes egyenjogúságot követelünk a Szovjetunióval. 

2. Követeljük, hogy a magyar kormány biztosítson teljes amnesztiát a budapesti sza-

badságharcosok részére. 

3. Követeljük, hogy a szovjet csapatok azonnal vonuljanak ki Budapestről és a rend-

helyreállítás után az ország területéről. 

A gyűlés elhatározta, hogy a három pontot táviratilag közli az államvezető szervekkel. 

      A gyűlésen egy felszólaló javasolta, hogy válasszanak 5 tagú küldöttséget, akik a köve-

telés szövegét továbbítják. A tömeg továbbra is együtt maradt és fél hét tájban már mintegy 

ezer főre növekedve az ózdi kohászati üzemek kapuja elé vonult. A kohászati üzemek igazgató-

ja felszólította a gyár dolgozóit a munka folyamatos biztosítására, a felvonulókat kérte: hagy-

ják dolgozni a gyár munkásait. A tömeg ezután a Szabadság-téri szovjet emlékműhöz vonult. 

Először az emlékmű tetején álló szobrot, majd az emlékművet is ledöntötték. A hangulat 

egyenlőre békés. 

Horváth Kálmán”
1013

 

 

„… Az egyes üzemekben a termelés megakadt, vagy erősen visszaesett. Bár a Kossuth 

Rádió közleménye alapján a Borsodi Szénbányászati Tröszt dolgozói október 24-én mindhá-
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 Ez itt nem pontos. Rudabánya a vasútvonal végállomása, Ormosbánya pedig előtte van! A vonat tehát nem 

„megállt Rudabányán”, hanem legfeljebb oda visszament… 
1011

 1956. október 26-án a tömeg, az előző napon Budapestre tartó és útközben letartóztatott fiatalokat akarta 

kiszabadítani. Ennek során a megyei rendőrkapitányság, zsolcai-kapui épületénél – máig tisztázatlan módon – 

lövöldözés kezdődött. A tömeg az épületbe betört és ennek során véres események, lincselések történtek! 
1012

 Tevékeny részesei voltak az épület kapujának betörésében és az épület elfoglalásában. 
1013

 Északmagyarország. 12. évf. 253. sz. 2. old. 1956. okt. 26. péntek 
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rom műszakban 100 %-on felül teljesítettek, tudjuk, a pesti harcokról értesülve néhány üzem-

nél már ezen a napon későn szálltak le a bányába a dolgozók. Október 26-án a véres esemé-

nyek hatására megállt a termelés, de nem szervezett sztrájk miatt, a bányászok egyszerűen 

hazamentek. Ez rendkívül nagy visszaesést jelentett, hiszen a bányászoknak mindössze 21 %-a 

volt kolonizált, a többi pedig kisebb nagyobb távolságokról járt be, illetve legényszállásokon 

lakott. 

Az üzemek közelében lakó dolgozókat viszonylag könnyen be tudták kapcsolni a termelésbe, a 

munkásszállókon lakók és az ingázók visszacsábítása azonban szinte lehetetlen feladat elé 

állította az üzemi és tröszti vezetőket. A Borsodi Szénbányászati Tröszt vezetői minden alkal-

mat megragadtak, hogy a termelés megindítására szólítsák fel a bányászokat. A rádióban és a 

sajtóban is számos alkalommal tettek közzé felhívást, hangsúlyozva, hogy a vidékiek is jöjje-

nek dolgozni. A nem kívánt események elkerülése érdekében pedig Zsillé Lajos főmérnök az 

igazgatóval végigjárta az üzemeket és éjjeli „inspekciót" szerveztek… 

 

Október 26-án a Berentei bányaüzemnél is választást tartottak Hajdók József javasla-

tára. A 19 tagú munkástanács elnöke Boczki József aknász lett. Október 30-ig még kétszer 

került sor munkástanácselnök választására, azonban Boczkit megerősítették funkciójában. Az 

üzem területén 16 tagú nemzetőrséget állítottak fel, amelynek parancsnoka Krasina József 

tartalékos alhadnagy lett. Krasina a rendőrség segítségével felfegyverezte a nemzetőrséget, de 

még aznap leváltották kommunista múltja miatt. Parancsnok rövid ideig Lőrincz János vájár 

lett, őt azért váltottak le, mert nem volt katona. Helyére Orosz Pál vájárt választották meg. A 

parancsnoki posztot a szovjet csapatok bevonulása után ismét más személy töltöttbe be, Vatai 

István. 

 

Az edelényi üzemi munkástanács és nemzetőrség október 26-án alakult meg. A mun-

kástanács elnöke Géber Sándor személyzeti vezető lett. 

 

 A putnoki bányaüzem munkástanácselnökévé Frigyik Balázs technikust választották. 

 

A Sajószentpéteri bányaigazgatóság ideiglenes munkástanácsa október 25-én, míg a 

végleges október 28-án alakult meg. A testület elnöke Iván Zoltán bányász lett. A bánya terü-

letén 18 tagú nemzetőrséget állítottak fel, amelynek parancsnoka Lójek László anyagbeszere-

ző lett. 

 

Rudabányán október 26-án alakult meg az üzemi munkástanács, de csak október 29-én 

tartotta első ülését. Ekkor 6 tagú elnökséget választottak, amelynek elnöke Veres Béla gépé-

szeti előadó, míg helyettesei Cickovicz (vagy Cziczlovicz)
1014

 Lajos és Molnár Béla vájár let-

tek. A dolgozók követelésére két párttitkárt fizikai munkára helyeztek, de az igazgatót nem 
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 A név alapján szerintem Cziczlavicz. 
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váltották le. Veres Béla munkástanácselnök a dolgozók között kiosztotta a káderanyagokat. A 

munkástanács elnökében azonban nem bíztak meg…  

 

Október 26-én reggel a bánya kommunistáinak szervezésében megalakult az 

alberttelepi bányaüzem munkástanácsa is, amelynek elnöke Berente Miklós hegesztő lett. Ok-

tóber 26-án délután az ormosi üzemtől tehergépkocsival jöttek az „ellenforradalmárok", akik 

rá akarták bírni az Alberttelep külszínen és a jártak sikerrel.41 Berente november l-jén le-

mondott, az új elnök Szilasi László bányász lett. A munkástanács beszedette az Alberttelepen 

található vadászfegyvereket, majd az üzem területén 6-8 fős nemzetőrséget szerveztek, amely-

nek parancsnoka egy Dányi nevű dolgozó lett. A munkástanács határozatot hozott a káder-

lapok megsemmisítéséről, az iratokat Szilasi László égette el. Az üzemi munkástanács, mivel a 

Borsodi Szénbányászati Tröszt megszüntette az igazgatói munkakört, Seres Imre igazgatót 

más beosztásba helyezte. Az üzemi munkástanács ezen kívül több kommunistát (párttitkár, 

személyzeti osztályvezető, stb.) helyezett más munkakörbe. 

 

A bánfalvai bányaüzem munkástanácselnökévé Sütő Józsefet választották. 

 

A kondói bányaüzemben a 10 tagú munkástanács elnökéül Farkas László technikust 

választották meg. 

 

Október 26-án alakult meg a herbolyai bányaüzem munkástanácsa is. Ezen a napon, a 

délutáni müszakváltásnál Perecz József, a szakszervezet elnöke és Fazekas György párttitkár 

összehívták a reggeli és a délutáni műszakos dolgozókat, hogy megválasszák az üzem munkás-

tanácsát. A megválasztott tagok ezután visszavonultak és elnöküknek Nagy Lajos aknászt, az 

MDP tagját, elnökhelyettesnek Omaszta István aknászt választották. Később, az esti műszako-

sok kérésére ismertették a munkástanács névsorát. A dolgozók kifogásolták, hogy tag lett Fa-

zekas György párttitkár és Németh István DISZ-titkár. Másnap a dolgozók követelésére levál-

tották őket. Október 28-án a megyei munkástanács utasítására munkásőrséget állítottak fel, 

megszervezésével Nagy Lajos Tátrai Károly személyzeti vezetőt és Németh Istvánt bízta meg. 

A 22 fős őrségnek a kazincbarcikai rendőrségtől Tátrai és Mata József munkástanácstag szer-

zett fegyvert. Az őrség parancsnoka Tátrai Károly, majd Bubrovszki István volt… 

 

Rudolftelepen október 30-án a kultúrteremben választották meg a bányaüzem munkás-

tanácsát. A gyűlést a miskolci diákparlament két küldötte vezette le. Az üzemi munkástanács 

elnöke ifj. Vermesi Béla művezető, elnökhelyettese Antal Zoltán vájár lett. Az üzemi őrség 

(nemzetőrség) csak november 12-én alakult meg, parancsnoka Demeter József vájár lett. A 

nemzetőrség részére a megyei rendőrfőkapitányság adott fegyvereket, előtte azonban aláírat-

tak Demeterrel egy nyilatkozatot, amelyben kikötötték, hogy a fegyvereket „kormány és kom-

munistaellenes" célra nem adja ki... 
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… október 26-án a KÖMI-táborok bányamunkára felhasznált rabjai kitörést kíséreltek 

meg. Szuhakállón az őrség hiába nyitott tüzet a rabokra, 92 elítéltnek sikerült kitörnie. A me-

gyei munkástanács utasítására honvéd- és nemzetőregységek indultak a rabok felkutatására, s 

közülük 45-öt még aznap össze is szedtek. Aznap kitörést kíséreltek meg az edelényi KÖMI-

parancsnokság rabjai is, kísérletüket azonban az őrszemélyzet, valamint a megyei munkásta-

nács által odarendelt egységek megakadályozták. A szuhakállói és edelényi kísérletek hírére a 

József aknai rabokat - kizárólag politikai elítéltek - az őrség egyszerűen kiengedte. A 

szuhakállói rabok október 27-én a megyei munkástanácshoz fordultak panaszukkal. Az orszá-

gos helyzetre való tekintettel elhatározták, hogy felveszik a munkát, azt azonban csak polgári 

bányász ruhában voltak hajlandóak és csak úgy, ha fegyvertelen őrök maradnak a táborban. 

Követelték, hogy a tüzelésben részt vevő „gyilkosok", valamint az arra parancsot adó tiszt 

ügyében azonnal intézkedjenek és ha a munkástanácsok hatalma országosan megszilárdul, 

vizsgálják felül az összes bírói ítéletet. Ez utóbbi követelésük idő előtt teljesült, a megyei 

ügyészség minden elítélt ügyét felülvizsgálta, s a politikai foglyokat, valamint azokat, akiket 

közellátási, katonai, vagy egyéb kisebb súlyú bűncselekményért ítéltek el, szabadlábra helyez-

ték… 

 

Edelényben a forradalmi eseményeket a hármas akna bányászai indították el. Október 

26-án este 6 óra körül lámpákkal, Himnuszt énekelve és jelszavakat kiabálva vonultak a kö-

zségi hősi emlékműhöz, a járási pártbizottság épülete elé. A tömegből egy 8-10 fős csoport 

kivált, és behatolt az épületbe. Veres Sándor járási első titkár az ablakból kívánt beszédet 

intézni a tömeghez, de lehurrogták. Helyére Tóth István bányászraktáros lépett, aki felolvasta 

a miskolci DIMÁVAG Gépgyár 21 pontos követelését, elszavalta a Nemzeti Dalt, majd beszé-

det mondott, amelyben arra szólította fel a hallgatóságot, hogy amíg a szovjet csapatok Ma-

gyarországon tartózkodnak, ne dolgozzanak. Míg Tóth az ablakból szónokolt, az épületben 

tartózkodó társai zászlókat, képeket dobáltak az utcára, ahol meggyújtották és széttaposták 

azokat. Ezután megállítottak két teherautót, amelyekkel a I. sz. aknához mentek, ott leállítot-

ták a munkát, majd a bányászokkal együtt ismét a községi hősök szobrához vonultak, ahol már 

nagyobb tömeg gyűlt össze a község lakosaiból. Tóth István a szobornál újra elszavalta a 

Nemzeti Dalt, és ismertette a DIMAVAG pontjait. A gyűlésen spontán nyilvános szavazással 

községi munkástanácsot választottak. A munkástanács ezután a községi tanács épületében 

alakuló ülést tartott, amelyen megválasztotta vezetőit. A testület elnökhelyettese és titkára 

bányász lett, Mokkó János és Boskó Károly bányaleltáros személyében. Boskó Károly a me-

gyei és a községi munkástanács közötti kapcsolat fenntartására létrehozott ún. politikai bizott-

ság elnöke is lett, de bekerült a testületbe Kiss Bertalan felvigyázó is. A munkástanács határo-

zatban rögzítette, hogy nem támogatja a sztrájkot, mivel „az edelényi bányában a termelt szén 

nem segítheti elő a szovjetek kiszolgálását, hanem a családok szükségletét, a megye világítá-

sát és a bányák fenntartását van hivatva szolgálni." Az edelényi munkástanács jócskán radi-

kálisabb volt a borsodi forradalmi szervezetektől. Már első ülésén kinyilvánították, hogy fenn-

tartással viseltetnek mind a kormánnyal (Nagy Imre kormány), mind a Központi Vezetőséggel 

szemben és tiltakoztak az ellen, hogy a Központi Vezetőség a szabadságharcosokat a rendszer 

felforgatóinak bélyegezze. A munkástanács azonban nem állt meg e ponton, másnap, október 

27-én Boskó Károly, mint a munkástanács politikai bizottságának elnöke egy nagygyűlésen új 
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kormány - tehát ellenkormány - felállítását javasolta miskolci székhellyel, arra hivatkozva, 

hogy a Nagy Imre-kormány „nem ura a helyzetnek".  

Az edelényiek (akiket összetételük miatt bányászküldöttségnek néztek) még aznap felkeresték a 

megyei munkástanácsot, ahol követelték egy ellenkormány megalakítását. A delegációt foga-

dó Papp Miklós, a megyei munkástanács elnökhelyettese azonban határozottan visszautasítot-

ta követelésüket. 

Később már az edelényiek sem forszírozták ellenkormány felállítását. A megyei munkástanács 

elutasítása mellett bizonyára az is szerepet játszott ebben, hogy Nagy Imre miniszterelnök - 

aki október 25-én még kisszámú ellenforradalmár fegyveres támadásáról beszélt - 28-án az 

eseményeket nemzeti demokratikus mozgalomnak, 30-án pedig már forradalomnak nevezte.  

Október 29-én alakították meg a járási munkástanácsot, melynek elnöke a már említett szend-

rői munkástanácselnök, dr. Hatvani Viktor bányász gépkezelő, egyik helyettese pedig a szin-

tén szendrői L. Molnár György bányász lett. A községi nemzetőrség parancsnokává ekkor 

Nagyfejeö János bányaácsot választották meg. A munkástanács „nemzetőrtanács"-ot állított 

fel a járás területén lévő fegyveres szervezetek irányítására. A tanács elnökének a már emlí-

tett Boskó Károlyt tették meg… 

„… 27-én, a legkritikusabb időszakban berobbant hozzánk Edelényből egy bányász-

küldöttség, amelynek a vezetője, Boskó Károly követelte, hogy Borsodban alakítsunk egy el-

lenkormányt, és azt hozzuk is nyilvánosságra azonnal.  Mi ezt elutasítottuk, de mint alternatí-

vát nem vetettük el, és lehet, hogy a legvégső esetben, kényszer hatására talán megléptük vol-

na. Hangsúlyozom, ez csak egy felvetés volt, amit elutasítottunk, persze november 4-e után 

voltak olyan hivatalos hangok, amelyek borsodi ellenkormányról beszéltek…”
1015

 

 

 

… Kurityánban október 27-én a kora reggeli órákban a bányaüzem mintegy 200 dol-

gozója gyülekezett a „felolvasztóban".
1016

 A bányászok ugyanis nem akartak lemenni a bá-

nyába, amíg gyűlést nem tartanak és a vezetőség tájékoztatást nem tart a budapesti és az or-

szágos eseményekről. A bányászoknak ifj. Sipos Lajos fúrómester mondott beszédet. Sipos a 

miskolci eseményekről beszélt. Közölte, hogy már mindenütt leváltották a régi vezetőséget és 

megalakították a munkástanácsot. Követelte az üzem vezetőinek leváltását és felelősségre vo-

nását. Közben észrevették, hogy lovas kocsin a „felolvasztó” elé érkezett a bányaüzem igaz-

gatója, Borovics Ferenc. Sipos kezében másfél-kétméteres fúróstangával támadta meg az 

igazgatót. A stangával homlokon akarta ütni, de Borovics a kezével kivédte az ütést. Az igaz-

gató elesett, majd hirtelen felugrott és futásnak eredt.  

Sipos utána szaladt, s csatlakozott az üldözéshez néhány bányász is. Az igazgató futás közben 

eldobta kabátját, amit ezután az egyik bányász egy oszlopra akasztott föl, majd meggyújtotta. 

Az igazgatónak sikerült a közeli házakban elbújnia, ahol egészségügyi ellátásban részesítet-

                                                           
1015

 Papp Miklós (a megyei munkástanács elnökhelyettese): ’56. „Szuronyok hegyén nem lehet dolgozni.” 
1016

 Nyilvánvaló, hogy a „felolvasó” teremről van szó, ahol a műszakváltás előtti létszámellenőrzés és a munka-

beosztások történtek. Felozoló, régi bányász szakszó, felolvasóterem'.  „A felozolóban gyülekeztünk a műszak. 

előtt, ott volt a felozolás.” 
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ték, mivel az ütés miatt egy ujjperce eltört. Az igazgató ezután Miskolcon, majd Mezőcsáton 

bujkált rokonainál. A bányaüzemnél később megválasztották a munkástanácsot, amelynek 

elnökét nem ismerjük, elnökhelyettese Sipos Lajos lett… 

 

… A radikális ormosbányaiakat követeléseik részbeni teljesítése nem elégítette ki. 

Nagy Imre miniszterelnök ugyan október 28-án bejelentette, hogy a szovjet csapatok azonnal 

megkezdik kivonulásukat Budapestről és a kormány tárgyalásokat kezd a Magyarországon 

állomásozó szovjet haderő visszavonásáról, az ormosiak nem hittek neki. Október 29-én 

Tanyik József bányamunkás vezetésével 8 tagú küldöttséget indított gépkocsival Nyíregyház-

ára, Hatvanba és Debrecenbe, hogy meggyőződjenek arról, valóban kivonulnak-e a szovjetek, 

beszüntették-e a harcot. Az ormosbányaiak kijelentették, ha az orosz csapatok nem mennek ki 

az országból, a munkát azonnal beszüntetik és mindaddig nem veszik fel, amíg teljesen ki nem 

vonulnak. Kételyeik nem voltak alaptalanok. A megyei munkástanács egymás után kapta a 

híreket a szovjet csapatmozgásokról. Október 31-én már a Borsodi Rádió is rendkívüli közle-

ményben tudatta, hogy a szovjetek „körforgó" hadműveleteket hajtanak végre, s a „szovjet 

erők, légvédelmi tüzérség és páncélos fegyvernem irányt változtatott! - Záhony-Nyíregyháza 

irányában hazánk területére ismét bevonult" 

Az ormosbányaiak közismert kommunista-ellenességük miatt kezdetben még az edelényi járási 

munkástanácsot sem ismerték el, mert úgy gondolták, hogy együttműködnek a párt vezetőivel. 

Nagy hatással volt rájuk a Szabad Európa Rádió Nagy Imre-ellenes agitációja, így nem meg-

lepő, hogy október 31-én a Borsodi Rádióban közreadott felhívásukban elégedetlenségüket 

fejezték ki a kormánnyal szemben: „A kormány még mindig határozatlan. Félmegoldással 

igyekszik követeléseinket elodázni. [...] Ezért követeljük a szovjet csapatok azonnali és feltétel 

nélküli kivonását az egész ország területéről. – Ha követelésünket nem teljesítik, Borsod népe 

megmozdul, hogy minden eszközzel érvényt szerezzen követelésének. Amennyiben nem szerez-

nek érvényt ezen megmásíthatatlan követelésünknek, minden felelősséget a kormányra hárí-

tunk.” 

Népes küldöttségük a megyei munkástanács előtt is hangot adott nemtetszésének, ezért a me-

gyei vezetés úgy döntött, hogy beveszi őket a kormányhoz induló küldöttségbe. Az 

ormosbányai Burkus Sándort és a sajókazai Jónás Tibort a megyei munkástanács repülőgé-

pen vitte magával a fővárosba, míg a többi bányász autóbuszon indult el. A két küldöttség 

csak a parlamentben találkozott ismét. 

A delegációt azonban nem akarták beengedni az éppen tárgyaló Nagy Imréhez, ezért a bányá-

szok kikeltek magukból. Verték az asztalt, hogy a miniszterelnökkel akarnak beszélni, és azt 

mondták, hogy ők addig nem mennek ki a parlamentből, amíg nem tárgyaltak vele. Ekkor 

Nagy Imre jelent meg az ajtóban, s kérdezte tőlük, hogy mi akarnak. ,Azok előadják, hogy 

kihallgatásra jöttek. – emlékezett vissza Széli Jenő – Imre bácsi azt mondta, hogy „jól van, 

nekem most le kell mennem a rádióba, ott beszélnem kell, azt hallgassák meg, s ha visszajö-

vök, maguk lesznek az elsők, akiket fogadok." Nagy Imre ezután rádióbeszédében bejelentette 

a semlegességet. A miniszterelnök visszatérve fogadni kívánta a bányászokat, de most már 

nem ragaszkodtak hozzá. „Előállt a delegáció vezetője, és azt mondta: „Miniszterelnök úr, 

köszönjük szépen, de most már nem akarjuk feltartani. Amiért jöttünk, azt elmondta a rádió-
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ban. Magyarország független lett, nincs benne többé a Varsói Szerződésben. Mi most haza-

megyünk, és megmutatjuk, hogy milyen az, amikor a borsodi bányász saját magának dolgozik. 

Isten megáldja, jó egészséget kívánunk!” A bányászküldöttek alig, hogy találkoztak a minisz-

terelnökkel, azonnal telefonáltak haza, hogy kiállnak a kormány mellett és senki se sztrájkol-

jon. Másnap pedig a Szabad Kossuth Rádiónak adott riportban álltak ki a kormány és a mun-

ka felvétele mellett. A sajókazai Jónás Tibor kiemelte: „Szilárdan a magyar nép mellett van 

Nagy Imre és a magyar bányászok mellett. Az egész nemzet felsorakozhat mellette. Amint jöt-

tünk a repülőtérről a gépkocsival ide a Parlamentbe, szomorú látvány tárult elénk az utcákon. 

Ablakhiány van, lakáshiány van. Nagy a nyomorúság! Különösen rászorultak a széntermelés 

fontosságára. Ha eddig tudtunk termelni és túltermelni másnak, nekem az a véleményem és 

meggyőződésem, a saját szükségletünk érdekében, az ország szükséglete érdekében, a kórhá-

zak, a gyárak további üzemeltetése, az áramszolgáltatás, az adó-vevő készülékeknek a műkö-

dése érdekében a munkát vegyük fel."  

Burkus Sándor ormosbányai munkástanácselnök pedig úgy vélte: „Ha helytállunk azokért a 

magyarokért, akik már vérüket adták és kórházainkban fekszenek, akkor mirajtunk a sor, hogy 

adjunk szenet, adjuk a hazánknak a szenet, hogy továbbra tudják vívni a harcot, meg tudják 

mutatni azt, hogy kivívjuk a szabadságot. [...] Csak az a kérésem, ha termelünk, arra ügyel-

jünk, hogy az ellenség kezére egyetlen darab szén ne kerüljön. – Az ormosbányaiakat felké-

rem, a kérésük teljesül, vegyék ki harcukat a termelésből. Nem kényszerből, hanem teljes ma-

gyar szív, teljes magyar önérzetből…. 

 

… Október 30-án reggel tartották a Borsodi Szénbányászati Tröszt központi munkás-

tanácsa alakuló ülését, valamint az igazgatósági munkástanács választását. A gyűlésen a 

tröszthöz tartozó bányák és üzemek munkástanácsainak elnökei és elnökhelyettesei vettek 

részt. Az igazgatósági munkástanács létrehozására azért volt szükség, mert a hivatali munkás-

tanácsot nem az üzemek választották, így befolyásukat nem fogadták el, a tröszt irányítását is 

kétségbe vonták. Az alakuló ülésre Gyöngyösi Béla a Tröszt hivatali munkástanácsának elnö-

ke meghívta Szennay István igazgatót, a termelési osztály vezetőjét, Bodrogi Jenőt a megyei 

pártbizottság ipari osztályának bányászelőadóját és a szakszervezet küldöttjét. A gyűlést 

Gyöngyösi Béla nyitotta meg, majd szavazásra bocsátotta, hogy a meghívottak részt vehetnek-

e a gyűlésen. A szervezők várakozásával ellentétben a küldöttek kifogásolták a megyei pártbi-

zottság képviseletében megjelenő Bodrogi Jenő jelenlétét és a részvételéhez nem járultak hoz-

zá. Már megkezdődött a gyűlés, amikor késve megérkeztek az ormosbányai küldöttek. Vezető-

jük, Burkus Sándor munkástanácselnök kifogásolta, hogy ugyanazokat a személyeket látja a 

teremben, akik korábban is vezetők voltak. Név szerint kiemelte a gyűlésről jegyzetet készítő 

Szennay igazgatót, akinél gúnyosan megjegyezte, hogy „Szennay még mindig azért jegyzetel, 

hogy tudja, ki mit beszél." Burkus a szervezőket is bírálta, amiért a gyűlésen sem a Megyei 

Munkástanács, sem a Diákparlament nem képviseltette magát. Bábeli zűrzavar volt, mindenki 

kiabált, majd az ormosiak más üzemi küldöttekkel együtt kivonultak a teremből. A szervezők 

ekkor küldötteket kértek a diákparlamenttől, ahonnan kb. 1 óra múlva, délelőtt 10 órakor 

Mihala Ferenc adjunktus, Fekete László, a megyei munkástanács elnökhelyettese és a diák-

parlament egy tagja jelent meg. Folytatódott az ülés. A gyűlésen Mihala felolvasta a Magyar 

Értelmiségi Forradalmi Bizottság felhívását, és a diákparlament kiegészítését. Mihala közölte, 
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hogy a diákparlament támogatja Nagy Imre kormányát és elítéli a személyi üldözést, majd 

kijelentette: ,A diákparlament nem tartja helyesnek a sztrájkot, helyteleníti a személyi üldö-

zést." Felszólalása után az értekezlet megszakadt, mert az annabányai küldöttség saját követe-

léseivel állt elő. Ezután Fekete László intette nyugalomra a bányászokat, de ő is nehéz hely-

zetbe került, mert az ormosiak megalkuvónak nevezték és azzal támadták, hogy nem képviseli 

a munkások érdekét. Mások azonban nyugalomra intették őket. Fekete László szavai végül 

megnyugtatták a jelenlévőket. Nyílt jelöléssel megválasztották az igazgatósági munkástaná-

csot, amelynek tagjait területileg megválasztották az igazgatósági munkástanácsot, amelynek 

tagjait területileg választották meg. Pereces környékéről Kristóf János, a Sajó-balparti üze-

mek részéről Nagy Lajos, a Sajó-jobbparti üzemek részéről a sajókazai Jónás Tibor, a 

Szuhavölgyi részről az alberttelepi Kővári Ferenc, a szállító és karbantartó üzem részéről 

Réthi Béla (ottani munkástanács elnökhelyettese), a hivatali munkástanács képviseletében 

Szentpéteri Ernő területi főmérnök (a járási pártbizottság tagja), a központi osztályozóról 

pedig Fidler István művezetőt lett. Az igazgatósági munkástanács ezután visszavonult és még 

délután megtartotta első ülését. Elnökké Kristóf János Baross aknai bányamestert (üzemi 

munkástanácselnököt) választották, a megyei munkástanács ipari osztályára - a bányászok 

képviseletében - Kővári Ferencet delegálták. Ülésükön rendszerbe foglalták a felmerült (és a 

hivatali munkástanács által az elmúlt napokban összegyűjtött) politikai, gazdasági és személyi 

vonatkozású követeléseket. Csatlakoztak a diákparlament és a DIMÁVAG pontjaihoz, külön 

hangsúlyozták, hogy követelik a szovjet csapatok kivonását. Ezentúl bér- és nyugdíjügyekkel, 

táppénzzel, szociális juttatásokkal, vasúti kedvezménnyel, illetménnyel, túlórával és a vasár-

napi munkával kapcsolatos követeléseket fogalmaztak meg. Követelték a személyzeti osztály, 

valamint a függetlenített funkciók megszüntetését, valamint a tröszt igazgatójának és főköny-

velőjének a leváltását. A követeléseket – amelyeket beágyaztak a testület programjába – ezu-

tán ismertették a küldöttekkel, akik elfogadták azokat. A gyűlés este 6 óra körül fejeződött be. 

Másnap megkezdődött a pontok végrehajtása. 

A gyűlésen – mivel a résztvevők úgy látták, hogy a munkásigazgatók „a párt emberei" és 

„munkásnyúzók" – megszüntették az üzemigazgatói munkakört és az üzemek vezetésével a 

főmérnököket bízták meg. Ezzel 22 bányaüzem igazgatóját váltották le. Erre az időre a bá-

nyáknál lévő munkástanácsok már több üzemigazgatót (pl. ormosi) leváltottak, de pl. a pere-

cesi igazgató a hangulat hatására önként mondott le. A munkás igazgatók leváltásáról szóló 

döntést másnap annyiban változtatták meg, hogy az igazgatókat két heti fizetéses szabadságra 

küldték, így fizetésüket továbbra is folyósították részükre…  

A meglévő információk alapján az első rádiófelhívásra még a miskolci sortűz előtt, ok-

tóber 26-án, reggel fél nyolckor sor került. A Borsodi Rádión keresztül fordultak a „szénbá-

nyász csapatokhoz", kérve őket, szálljanak le a bányába és példamutatóan álljanak helyt a 

munka frontján. Október 27-én a perecesi és az annabányai munkástanács felhívását közöl-

ték, amely kérte, hogy másnap vegyék fel a munkát. Az annabányaiak 29-én még csak egy-, 

30-án már három-harmados termelést kívántak tartani. Október 28-án a rudolftelepi munkás-

tanács közleményét olvasták be, amelyben felkérték a környező községek munkástanácsait, 

értesítsék ki az ott lakó rudolftelepi bányászokat, hogy 29-én reggel három harmadban lépnek 

termelő munkába a rudolfi bányák. Október 29-én az alacskai honvédség, pontosabban az 
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1216/S alacskai bánya harcosai és tisztjei
1017

 közleményükben biztosítottak mindenkit arról, 

hogy helytállnak a széntermelésben… 

 

… November 4-9. között a berentei szénosztályozó területén megindult a pártszervezés. 

Szabó Lajos munkástanácselnök tiltakozott és közölte: „amíg én a munkástanács elnöke va-

gyok, addig az üzemben párt nem lesz". Ezzel egyidőben megindult a munka is. Bár november 

13-án az ózdi küldöttek hatására a kazincbarcikai munkások ismét sztrájkolni kezdtek, csak az 

erőműben és a szénosztályozóban folytatódott a munka… 

 

… November 4-én a szovjetek bevonulásának hírére a bányászok
1018

 Veres Béla ellen 

fordultak és azzal vádolták, hogy ő hívta be a szovjeteket… 

 

… A bányaigazgatók ügyével ezután november közepéig nem foglalkoztak. November 

9-én a Központi Munkástanács
1019

 ülésén felszólították Zsillé Lajost, hogy adjon az igazga-

tóknak munkát, mert az üzemek nem hajlandóak fizetni a leváltott vezetőiknek. Zsillé telefonon 

kikérte a minisztérium véleményét, de csupán annyit közöltek vele, hogy a munkás igazgatók 

leváltása az egész országban megtörtént. Az igazgatók ügyéről a tröszt Központi Munkásta-

nácsa november 13-án tárgyalt. Nagy volt a felzúdulás, mert Zsillé műszaki beosztásba kíván-

ta elhelyezni a munkásigazgatókat. Ezt a jelenlévők nem fogadták el, ezért az igazgatókat kép-

zettségükhöz mérten osztották új munkakörbe. Közülük négy-öt fő végzettségnélküli volt, ők 

fizikai munkára kerültek. A leváltott igazgatók közül a decemberi visszarendeződés után csak 

két személyt állítottak vissza, a többit alkalmatlanként mellőzték… 

 

… A fentieken túl más események is borzolták a kedélyeket. December 10-én a rendőr-

ség Cseszár Vilmos rendőr őrnagy vezetésével kísérletet tett a kazincbarcikai szénosztályozó 

munkásőrségének (nemzetőrségének) lefegyverzésére. A fegyverek átadását azonban Király 

Imre munkásőrparancsnok megtagadta, sőt a dolgozók a rendőrség érkezésének hírére sztráj-

kolni kezdtek. A munka folytatása érdekében a megyei munkástanács volt elnöke, Kiss József 

érkezett hozzájuk. Felhívására azonban igen agresszíven reagáltak, így „csúfosan" menekül-

nie kellett. Mindössze annyit sikerült elérnie, hogy az osztályozó területén és a buktatóban 

lévő szenet leosztályozták, hiszen ha a szén lefagyott volna, annak eltávolítása hosszú időt vett 

volna igénybe. A munkát december 12-én sikerült beindítani, azonban hamarosan ismét leállt 

a szénosztályozó…”
1020

 

 

                                                           
1017

 A Borsodban dolgozó, ide vezényelt honvédségi alakulatok valamelyike. Azonosítani egyelőre nem tudtam, 

hogy melyik KMKA alakulatról van szó. Annál is inkább érdekes a kérdés, mert az előzőekben, egy táblázatban 

az alakulatok fel lettek sorolva és ez az 1213 fedőszámnál ért véget! 
1018

 Rudabányáról van szó. 
1019

 A Borsodi Szénbányák Központi Munkástanácsáról van szó. 
1020

 Kis József: A borsodi bányászság az 1956-os forradalom és szabadságharcban 
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„… Ellenállásba ütköztek a kazincbarcikai szénosztályozó üzemőrségénél („munkás-

őrségénél”) is. A miskolci karhatalom először december 10-én tett kísérletet a lefegyverzésük-

re. A fegyverek átadását azonban Király Imre munkásőrparancsnok megtagadta. Négy nappal 

később rendőrök tettek próbát, de – félve az összetűzéstől – ők is fegyver nélkül távoztak. Vé-

gül pontot tettek a dolog végére: 1957. január 11-én Király Imrét, a „munkásőrség” pa-

rancsnokát és az egyik nemzetőrt fegyverrejtegetésért letartóztatták, majd külön perben mind-

kettőjüket statáriális bíróság elé állították, amely súlyos börtönbüntetést szabott ki rá-

juk…”
1021

 

 

„Dolgoznak a bányászok 

      Vasárnap este a szabad borsodi forradalmi rádió a megyei munkástanács felhívását 

közölve, segítségért fordult megyénk bányászaihoz, hogy termeléssel segítsék a megye és az 

ország szabadságharcát, adjanak szenet a közlekedés, az élelmiszeripar és az erőművek teljes 

üzemeltetéséhez. 

      A Borsodi Szénbányászati Tröszt területéről érkezett jelentések alapján megyénk bá-

nyászai nagy többségben megfogadták a munkásvezetők kérését és hétfőn a reggeli órákban 

leszálltak a tárnák mélyére. Alberttelepen csaknem békés termelés kezdődött, nagyon kevesen 

maradtak otthon. A diósgyőri szénbányák Márta és Lyukóbányáján, Perecesen is a bányászok 

döntő többsége felvette a munkát. Kondó, amelynek bányászaihoz külön szólt a felhívás, a 

megyei munkástanács kérésére hozzákezdett a munkához. 

      Ezekben a napokban a bányászok, a bányák műszaki vezetői soha nem látott erővel 

küzdenek az élet megindításáért. Edelény II. aknán a műszaki vezetők látták, hogy csakis a 

bányák teljes biztosításával kezdhetik meg a rendszeres termelést, ezért tizenhatan csapatot 

alkotva, lementek a bányába, a frontok teljes biztosítására. 

      A megye munkássága, bizton számított a borsodi bányászok helytállására, s a bányá-

szok követelését magáénak tekinti és szilárd egységben harcol azok valóra váltásáért. Adjatok 

szenet, borsodi bányászok, hogy egy pillanatra se aludjon ki a fény sehol, ne álljanak le a 

kenyérsütő kemencék, a közlekedés.”
1022

 

 

 

Felhívás a munkára
1023
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„Fontos közlemények 

A Berentei Bányaüzem Munkástanácsa felhívja dolgozóit, még a legtávolabb lakókat 

és az üzemnél dolgozó katonákat is, hogy haladéktalanul jelentkezzenek munkahelyükön. 

Berentei Munkástanács”
1024

 

 

„Velünk vannak a bányászok is 

      Az Ózdi Szénbányák újonnan megválasztott forradalmi Munkástanácsa forró és har-

cos üdvözletét küldi Ózd Város és a Kohászati Üzemek forradalmi Munkástanácsának, vala-

mennyi dolgozójának. 

      Mi, az ózdi szénkemence bányászai egy emberként állunk a Megyei Forradalmi Mun-

kástanács határozatai mellett és mellettetek. 

      Biztosítunk benneteket arról, hogy harcotokban eddig is ezután is mellettetek voltunk 

és vagyunk és a Megyei Forradalmi Munkástanács határozatai alapján veletek megyünk és 

foglalunk állást a nagy nemzeti munkás megmozdulásban. 

      Biztosítunk benneteket arról, hogy lakásaitok, kórházak, közintézmények fűtéséhez, 

valamint a kohó martin üzemek fenntartásához, az energiaszolgáltatáshoz folyamatosan biz-

tosítjuk a szükséges szénmennyiséget. 

      Előre az igazi, független, demokratikus szabad Magyarország megteremtéséért! 

Az Ózdi Bányák dolgozóinak Forradalmi Munkástanácsa.”
1025

 

 

 

„Szenet kér a megye bányászainktól 

BÁNYÁSZ DOLGOZÓK, 

BARÁTAINK ELVTÁRSAK! 

Súlyos időket élünk és pillanatonként válik nehezebbé az élet. A homlokon sokasodnak 

a ráncok, a kórházakban gond a kórtermek fűtése, s aggódunk, lesz e világítás, vasúti szállí-

tás! A készletek kimerültek, vagy kimerülőben vannak. 

Szén szén! ez aggaszt, s kihez forduljunk, ha nem azokhoz, akik eloszlathatják az 

anyák, betegek, rádióhallgatók gondját: a szénhiányt 

Szénre van szükség! Segítsetek derék bányászok. E nélkül nem termelhetnek folyama-

tosan az üzemek sem. 

Bízunk megértésetekben., bányászszívetek melegében, áldozatos munkáskezetekben. 

Baráti köszöntéssel a Megyei Forradalmi Munkás-Paraszt Bizottság”
1026
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„Rendkívüli kiadás 

Öt borsodi nagyüzem, a Dunai Vasmű, a Gyöngyösi Váltógyár és Készülékgyár dolgo-

zóinak egyöntetű követelései 

      A diósgyőri gyárak, nagymiskolci ipartelepek, a Borsodi Szénbányászati Tröszt, a Ti-

szapalkonyai Erőmű, a Gyöngyösi Váltó- és Készülékgyár, valamint Gyöngyös város dolgozó-

inak követelései: 

      Fenti dolgozók által megválasztott küldöttek a mai napon nagygyűlést tartva, követe-

léseiket az alábbi pontokba foglalva küldik a Magyar Népköztársaság kormányának azzal, 

hogy jelenlegi sztrájkot mindaddig fenntartják és folytatják, amíg a pontokba foglalt és az 

egész megye dolgozói, de azon túlmenően, az egész ország dolgozó népét érintő kérdésekben 

a kormányzat egyértelmű és minden kétséget kizáró állásfoglalását, és a követelések teljesíté-

sét nem biztosítja. 

1. Fenti vállalatok és területek dolgozói határozottan kijelentik, hogy Magyarországon 

a dolgozó nép uralmát mindenkivel és mindennel szemben megvédik, semmiféle reakciós, 

vagy rákosista uralmat el nem ismernek és azt, ha kell, fegyveres erejükkel is visszaverik. 

2. A jelenleg uralmon lévő Kádár-kormány programját és személyi összetételét nem 

tartjuk megfelelőnek. Követeljük a dolgozó nép által megválasztott és elismert Nagy Imre mi-

niszterelnöknek a kormányba való azonnali visszahívását. Követeljük, hogy a kormány szemé-

lyi összetételénél fogva adjon biztosítékot az ország dolgozó népének, hogy nemzetünket sem 

fasiszta, sem egyéb elnyomó célzatú befolyásnak nem engedi alávetni. 

3. Az ország rendjének és nyugalmának biztosítása érdekében követeli, hogy a kor-

mány azonnal tegyen lépéseket a szovjet katonai akció azonnali beszüntetésére és a csapatok 

azonnali kivonulása érdekében. 

4. Követelje a kormány a szovjet katonai alakulatok által, a forradalmi események 

folytán letartóztatott (polgári lakosság, munkásság, diákság) azonnali szabadlábrahelyezését 

azzal, hogy a letartóztatottakkal kapcsolatban a független magyar bíróság folytathasson önál-

ló vizsgálatot és állapíthassa meg azok bűnös, vagy büntetlen voltát. 

5. Követeljük a megye területén az eredetileg megválasztott munkástanácsok teljes 

jogkörrel való visszaállítását, a jelenleg működő, senki által meg nem választott forradalmi 

munkás-paraszt bizottság helyébe, fegyveres erőnknek a Munkástanács alá rendelését. 

6. A megye dolgozói vállalják a megye területén a közrend és közbiztonság helyreállí-

tását és ellenőrzését mindaddig, amíg azt a Munkástanácsok által megválasztott és ellenőrzött 

szerveknek átadják. 

7. A kormány azonnal tegyen intézkedést, hogy a világ bármely államából érkező és az 

ország szenvedő népét megsegíteni akaró gyógyszer- és egyéb adományok az ország területé-

re haladéktalanul beszállítást nyerjenek, elosztását pedig a Munkástanács és a Nemzetközi 

Vöröskereszt együttesen ellenőrizze. 

8. Követeljük az ENSZ küldötteknek az ország területére való bebocsátását és korlát-

lan mozgását, a kormány biztosítsa úgy, hogy azok legrövidebb úton belül megyénk területére 

is bejöhessenek. 
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9. Megyénk dolgozói egyemberként ragaszkodnak ahhoz, hogy népünk fejlődés és bol-

dogulása érdekében a kormány jelentse be az ország semlegességét és minden egyéb katonai 

természetű szerződést azonnal mondjon fel. 

10. Követeljük az ország ásványi és egyéb természeti kincseinek a magyar nép tulaj-

donába való vételét az erre vonatkozó kereskedelmi szerződések felülvizsgálását, módosítását, 

vagy felmondását. 

11. Követeljük az ország területén az egypártrendszer megszüntetését és záros határ-

időn belül szabad választások megtartását. 

12. Politikai pártok teljes kivonulását az üzemekből, hogy azok csak területenként mű-

ködhessenek. 

13. Fenti követeléseink teljesítéséig üzemeinkben csak a megye energiaellátását célzó 

üzemegységek dolgoznak olyan mértékben, hogy az a lakosság céljait szolgálja. 

14. A Szovjetunióban tanuló ifjúság, valamint az ott lévő hadifoglyok hazaszállítását. 

15. Az újságok címlapjára a Kossuth-címer állandó alkalmazását. 

16. A kormány biztosítsa a dolgozók sztrájkjogát, valamint a DIMÁVAG Gépgyár által 

korábban felvett 21 pont teljesítését. 

A fenti pontokat a dunapentelei dolgozók teljes egészében támogatják és ahhoz csatla-

koznak. 

Diósgyőrvasgyár, 1956. november 13. 

LENIN KOHÁSZATI MŰVEK 

DIMÁVAG BORSODI GÉPGYÁR 

DIÓSGYŐRI NEHÉZSZERSZÁMGÉPGYÁR 

BORSODI SZÉNBÁNYÁSZATI TRÖSZT 

TISZAPALKONYAI ERŐMŰ 

GYÖNGYÖSI VÁLTÓ- ÉS KÉSZÜLÉKGYÁR 

DUNAPENTELEI VASMŰ”
1027

 

 

 

 

„November 10. 

… Miskolcon tárgyalások folynak a kijárási tilalom részeleges feloldásáról a szovjet 

parancsnoksággal. A cél, hogy a bányászok mozgását szabaddá tegyék. Egyben kérik, hogy a 

szovjet katonák ne menjenek a bányavidékekre, ne zavarják az ott élőket. A szovjetek viszont 

követelik a munka azonnali felvételét…” 
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„November 11. 

 … Borsod megyében a bányászat újraindítását nagymértékben akadályozza az, hogy a 

korábbi bányászalakulatok nagy része elhagyja a munkahelyét, a rabokkal pedig sok bányász 

nem hajlandó együtt dolgozni. Ormosbányán éhségsztrájkot kezdenek a bányászok…” 

 

„November 14. 

Ezen a napon kezdődött el az a munkabeszüntetés Borsod megye bányáiban, ami na-

pokig tart…” 

 

„November 15. 

Borsod megyében a karhatalom először tesz arra kísérletet, hogy a bányaüzemi nem-

zetőrséget lefegyverezze. Lyukóbányára 26 fős karhatalmista egység vonul ki, ahol kisebb 

lövöldözés alakul ki…” 

 

„November 21. 

  Komárom megyéből két 

delegáció indul az Országos 

Munkástanácsot megalapítandó, 

az előbb betiltott majd megtartott 

nagygyűlésre. Az ülésen Esztó 

Zoltán bejelenti a Tatabányai 

Szénbányászati Tröszt Központi 

Munkástanácsának csatlakozását 

a Nagybudapesti Központi Mun-

kástanácshoz. A Parlamentben 

Sólymos vezetésével tárgyalnak, 

ugyancsak tárgyalnak a borsodi 

és a baranyai bányászok képvise-

lőivel. A kormányt Apró Antal 

képviselte a tárgyalásokon.” 

 

A Megyei Munkástanács felhívása a 

borsodi bányászokhoz
1028

 

 

„December 3. 

• Kormányhatározat szü-

letik a bányászok kiemelt bérezé-
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séről.  

• A Borsodi, a Mátravidéki és az Ózdi Szénbányászati Tröszt munkástanácsai közös 

ülést tartanak Ózdon, ahol közös határozatban rögzítik követeléseiket… 
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A Borsodi Vegyi Kombinát történéseiből:
1029

 

 

„Lehetünk bátrak a jövő teljes ismerete nélkül is.  

Sőt gyakran muszáj anélkül is bátornak lennünk.” 

Atul Gawande 

 

 

„Mindent megteszünk a rend és a nyugalom fenntartására” 

1956. október 24-én reggel 

A Borsodi Vegyi Kombinát pártbizottsága és kommunista kollektívája áttanulmányozta 

a borsod megyei pártbizottság levelét, amelyet a KV Politikai Bizottságának küldött. Teljes 

mértékben egyetért a levél tartalmával s az alábbiakkal bővíti: 

1. Követeljük a pártkongresszus azonnali összehívását, melyen a magyar kommunisták 

demokratikus úton választott küldöttei vegyenek részt. 

2. Követeljük a marxizmus-leninizmus eszméjén alapuló önálló nemzeti független poli-

tika kialakulását. Nem akarunk polgári demokráciát az országban, elítélünk és szemben ál-

lunk minden olyan irányzattal, mely nem a szocializmus építését szolgálja. Elítéljük azokat is, 

akik erőfeszítéseket tesznek pozíció féltésből és bűneik takargatására a magyar nép jogos kö-

vetelésének elfojtására és terrorisztikus eszközökhöz nyúlnak. A magyar nép és a magyar 

kommunisták meg tudják védeni a párt egységét és az ország rendjét, de ennek feltétele, hogy 

azok, akik a múlt bűneivel pecsételtek, álljanak félre az útból. Jelenlétükkel ne gázolják az 

egészséges és becsületes politika kialakulását. 

3. Azonnal lásson hozzá az újonnan megválasztott KV és a követelményeknek megfele-

lően átalakított kormány a gazdasági csőd felszámolásához, melyhez az alábbi javaslatokat 

tesszük: 

      a) Felül kell vizsgálni az ipart és a beruházásokat. 

      b) Olyan mezőgazdasági rendszert kell kialakítani, mely fokozza a termelési kedvet és 

minőségi, mennyiségi javulást eredményez. 

      c) Felül kell vizsgálni és haladéktalanul csökkenteni kell az indokolatlanul felduzzasz-

tott párt-, tömegszervezeti és államapparátust. 

     d) Emelni kell a nép életszínvonalát, amit nem a statisztikai kimutatások és sajtóköz-

lemények bizonyítanak, hanem a tények támasztanak alá. 

      e) A kereskedelembe kevesebb közbeiktatott szervet és több jó becsületes szakembert 

kell alkalmazni. 
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      f) Felül kell vizsgálni a külkereskedelmet, és olyan export, import rendszert kell kiala-

kítani, mely népgazdaságunkra előnyös. Külkereskedelmünket az jellemezze, hogy az egyenlő 

partnerként jelentkezzen a piacon, s olyan árucikkeket exportáljon, melyeket jó minőségben 

olcsón tudunk előállítani és előnyösen eladni. 

      g) Követeljük a szabad és független sajtót és rádiót, mely kritikus, de állandóan tájé-

koztat és ezáltal képes a dolgozó nép becsületes informálására. A sajtónak a marxizmus-

leninizmus talaján kell állnia és egy pillanatra sem szabad eltávolodnia a szocializmus építé-

sétől. 

      4. Üdvözöljük Nagy Imre elvtársat, mint a Minisztertanács elnökét. 

      5. Követeljük minden országgal, elsősorban a Szovjetunióval és a népi demokratikus 

országokkal való együttműködést, az egyenlőség és az érdekek kölcsönös tiszteletben tartása 

alapján. 

      6. A BKV kommunistái biztosítják a KV-t, s annak Politikai Bizottságát, hogy helyes 

útmutatásai mögött teljes egységben felsorakoznak. 

      Területünkön mindent megteszünk a rend és nyugalom fenntartására. 

A BVK kommunista kollektívája, pártbizottsága”
1030

 

 

 

„1956. október 26. 

A Borsodi Vegyi Kombinátnál 1956. október 26-án tartották meg a munkástanács vá-

lasztást, elnökének Illés Jánost, a nemzetőrség parancsnokának Flórián Ambrust választották. 

A megalakult nemzetőrség a gyári rendészet fegyvereivel kezdte meg a szolgálat teljesítését. A 

rendészet is teljesített szolgálatot továbbra is, de Flórián Ambrus irányítása alapján a gyár 

területén belül, míg a nemzetőrök a gyár területén kívül is. A nemzetőrök a gyár területén kí-

vül a Kazincbarcika Városhoz tartozó élelmiszer raktárakat, fontosabb objektumokat őrizték. 

A munkástanács megválasztása után az üzemben aláírásokat gyűjtöttek 16 kommunista vezető 

és „nemkívánatos” személy eltávolítására. A munkástanács eleget tett a követelésnek a kom-

munista vezetőket állásukból eltávolították, illetve felfüggesztettek. 

 

1956. október 27. 

Flórián Ambrus megbízást adott Sz.G.-nek, hogy a Miskolci Nehézipari Egyetemről 

szerezzen fegyvereket és lőszert. A megbízatás csak részben sikerült, eredménye két láda kézi-

gránát, két láda éles lőszer. Ebben az időben mintegy 40 db. puska volt a BVK-nál, melyek a 

rendészeté voltak. 

  

1956. október 28. 
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V.A. szintén a BVK-nál dolgozott, arra kapott utasítást Flórián Ambrustól, hogy Mis-

kolcról fegyvereket és töltényt hozzon. Miskolcról 10 db. kispuskát, 6 db. orosz mintájú pus-

kát, és kb. 200 db. töltényt hozott, melyeket Flórián Ambrusnak adott át. 

Megalakul a Kazincbarcikai városi Munkástanács. Vezetője Szép József. 

  

1956. október 29. 

Á.F. a miskolci defenzív csoport egy tagja, egy fegyveres kíséretében a BVK-nál a 

munkástanácsot kereste. Á.F. közölt a jelenlévőkkel, hogy a kazincbarcikai rendőrkapitány-

ság, illetve az ott tartózkodó rendőrtiszteket lefegyverzik. Az elszedett pisztolyokat Flórián 

Ambrus veszi számba és azok közül egyet magának tart meg, míg a többit a BVK-hoz vitte a 

nemzetőrség részére. Á.F. megbízta Flórián Ambrust vegye át a rendőrkapitányság parancs-

nokságát, Flórián Ambrus ideiglenesen Mészáros Istvánt bízza meg a rendőrség vezetésével, 

T. rendőrt pedig a bűnügyi osztály vezetésével. 

Az a hír járta, hogy Tasi János ÁVH-s tiszt fegyvert fogott arra a munkásra, aki leverte a vö-

rös csillagot. 

  

1956. október 30. 

A rendőrtisztek lefegyverzése után a BVK. munkástanácsában elhangzik, hogy a rend-

őrségen nagy a nyugtalanság. A munkástanács miután Flórián Ambrus most már igen kiter-

jedt hatásköre, feladatköre van, október 30-án Györfi Imrét és Baranyai Antalt jelöli munka-

társul. Ezután lényegében, mint katonai tanács működtek Flórián Ambrus vezetése alatt. 

  

1956. október 31. 

Flórián Ambrus megbízta Györfi Imrét és Baranyai Antalt azzal, menjenek át a rend-

őrkapitányságra és ott a rendőrtiszteket összehívta velük beszélgessenek a további esetleges 

szolgálatról, kérdezzék le őket. Ez meg is történik. 

  

1956. november 1. 

Flórián Ambrus nyílt parancsban utasította Györfi Imrét és Baranyai Antalt a katonai 

tanács két tagját, hogy menjenek el a rendőrségre és szedjék össze az ávh. által otthagyott 

iratokat. November 1-jén és 3-án, hoztak el a rendőrségről titkos iratokat, melyeket Flórián 

Ambrus november 4-én, amikor a rádió beszámolt a szovjet csapatok ellentámadásáról, el-

égette. Ugyanakkor elégették a nemzetőrségre vonatkozó iratok egy részét is. Nem tudták az 

ÁVH minden iratát megszerezni, mert a Tassi János a kazincbarcikai ÁVH vezetője elvitte az 

iratok jelentős részét. 

  

1956. november 2. 
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Még mindig kevés fegyver áll rendelkezésre a BVK. nemzetőrségének. Flórián Amb-

rus, dr. Rozgonyi Endrének és Árvai Lászlónak azt a feladatot adta készítsenek benzin palac-

kokat. Dr. Rozgonyi Endre és Árvai László megvásárolta az üvegeket. 

   

1956. november 3. 

50 üveget megtöltöttek benzinnel. Még mindig fegyver hiányában szenved a nemzetőr-

ség. Flórián Ambrus mindent megtesz annak érdekében, hogy kellően felszerelt, fegyverrel jól 

ellátott nemzetőrség legyen. Telefonbeszélgetéseket folytat régi magas beosztásban lévő tiszt-

társaival, és fegyvert kért. K.B. engedélyezi, hogy Egerből kapjanak fegyvert. Nyílt parancsot 

állít ki Flórián Ambrus a nemzetőröknek, hogy az egri laktanyából fegyvereket hozzanak. 

  

1956. november 4. 

A rádió hírül adja, hogy a szovjet csapatok támadásba lendültek a forradalom leveré-

sére. Flórián Ambrus kiüríteti a benzines palackokat. Déltájban Egerből megérkeznek a fegy-

verek: 2 db. géppuska, 6 db. golyószóró, 15 db. géppisztoly, 150 db. puska, több láda kézigrá-

nát. A fegyverek megérkezése előtt Flórián Ambrus értesült a szovjet csapatok ellentámadásá-

ról és a fegyvereket nem engedte szétosztani, hanem elrejtette az egyik üzemrészbe. 

  

1956.november 10. 

A munkástanács elnökét, Illés Jánost leváltják, helyére B. választják 

  

1956.november 16. 

Munkástanács ülést tartott, amelyen egyik napirendi pont volt Kazincbarcikai ÁVH-s 

parancsnoka feleségének, Tasi Jánosné a BVK-ból történő elbocsátása. A munkástanács úgy 

határozott, hogy az ÁHV-s spiclinek tartott nőt a tisztviselői állásából el kell bocsátani, de 

fizikai munkásként tovább alkalmazható. 

 

1957. március 1-től letartóztatják Flórián Ambrust és tizenöt társát, majd 1958. no-

vember 22-én súlyos börtönbüntetésre ítélik őket. 

Részlet a Borsodmegyei Ügyészség B1593/957 számú, 1957. október 9-én kelt vádiratából.  

 

„Népi demokratikus államrend megdöntésére irányuló mozgalomban való tevékeny 

részvétel büntette miatt Flórián Ambrus és társai ellen indított bűnügyben. A nyomozás adatai 

alapján a következőket állapítom meg: Az 1956. évi október ellenforradalmi időszakban Ka-

zincbarcikán is olyan cselekményeket hajtottak végre egyes ellenforradalmi elemek, amelyek 

helyi viszonylatban komoly mértékben előmozdították az ellenforradalom célkitűzéseit. A Ka-

zincbarcikán lévő Borsodi Vegyi Kombinátnál olyan nagyarányú nemzetőrséget szerveztek, 
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amely a gyár területén kívül is tevékenykedett és komoly súllyal beleszólt a város ügyeinek 

intézésébe. A városi rendőrkapitányságot az ellenforradalmi elemek lefegyverezték, a tiszteket 

eltávolították. Ezután pedig több kommunista és Ávh dolgozó lakásán törvénytelen házkutatá-

sokat eszközöltek az ellenforradalmi elemek. Ezáltal megfélemlítették a kommunistákat, akik 

közül a vezetői állást betöltő személyek a fokozódó ellenforradalmi hangulat következtében 

 
 

Kazincbarcikáról menekülni voltak kénytelenek. A BVK területén belül is elkezdődött a kom-

munisták eltávolítás és az ellenforradalmi jellegű rémhíreket terjesztettek, ami által a dolgo-

zók tisztánlátását megzavarták, s teret adtak az ellenforradalmi elemek egyre inkább megnyil-

vánuló garázdálkodásainak. A szovjet csapatok fellépése után „partizán” csapat szervezését 

kísérelték meg és benzines-palackokat készítettek a netán közeledő gépesített alakulatokkal 

szembeni harcra. Később pedig sztrájk szervezésével igyekeztek megakadályozni a rend hely-

reállítását…” 
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A Borsodi Hőerőmű történéseiből 

 

„Nincs okom félelemre. Mi mindentől meghaltam  

már és mi mindentől újból feltámadtam.” 

Kassák Lajos 

 

 

„Rend, nyugalom a hőerőműben 

 

A Borsodi Hőerőmű munkásai, műszaki vezetői, tisztviselői teljesítették a Megyei 

Munkástanács Sztrájkbizottságának felhívását: gondoskodtak róla, hogy az erőmű a legkisebb 

üzemzavar nélkül működjön. Ezekben a válságos és nehéz napokban, amikor az egész ország 

megmozdult a szabadság kivívására, egy percre sem hagyták abba a munkát, biztosították, 

hogy a megye és Budapest áramellátásában ne legyen zökkenő. Szabó Andor ügyeletes mér-

nök közölt, hogy ezekben a napokban senki sem hiányzott a munkából. Az erőmű a helyzet 

magaslatán állt és áll: nem történt semmi üzemzavar. 

A hőerőmű szénellátása biztosítva van, azonban a folyamatos üzemeltetéshez az kell, 

hogy a bányászok most már rendszeresen termeljenek. 

Gál József és Csepcsényi János, a munkástanács tagjai, azt mondották, hogy a rend és 

a jó üzemeltetés annak is köszönhető, hogy a munkástanács idejében hozzálátott a munkához. 

A munkástanács első teendője volt az őrség megszervezése. Miskolcról is kaptak fegyveres 

segítséget s a katonák a rendészettel és a munkásőrséggel gondoskodnak a biztonságról. 

A 26 tagú munkástanács, melynek Sugár József az elnöke, szombaton alakult meg. A 

küldöttválasztások pénteken történtek meg. 

A munkástanács tagjai azt is közölték, hogy most már csak azok a munkásőrök rendel-

keznek fegyverrel, akik a Megyei Munkástanácstól erre engedélyt kaptak. Ugyanis kezdetben 

azok is kaptak fegyvert akik kevésbé, vagy egyáltalán nem feleltek meg a követelményeknek. 

 

Az erőmű munkástanácsa többek között arról is gondoskodott, hogy a közellátásban ne 

legyenek fennakadások. Felmérték az erőmű környékén lévő üzletek készletét és megfelelő 

intézkedéseket tettek az ellátás biztosítására. 

A hőerőmű munkástanácsának és dolgozóinak most az a legfontosabb kérése, hogy a 

bányászok, illetve a szénosztályozó folyamatosan küldje a szenet.”
1031

 

 

 

 

„Kazincbarcikai jelentés 
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 Kazincbarcika. 3. évf. 44. sz. 2. old. 1956. okt. 30. 
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Az elmúlt súlyos napokban és a jelenlegi nehéz napokban Kazincbarcika lakói és az 

üzemek becsületes munkásai megőrizték és megőrzik nyugalmukat.  

A Borsodi Hőerőmű valamennyi gépegysége a forradalom első pillanatától kezdve 

dolgozik, termeli a villamosenergiát, a műszaki és fizikai dolgozók helytállnak. Ennek köszön-

hető, hogy Borsod megyében nem szűnt meg a villanyszolgáltatás, közlekednek a villamosok, 

nem szűnt meg a közlekedés és közellátás vérkeringése. 

      A Központi Szénosztályozómű is termelt. Igaz, a szénkészlet kevés, mert csak a környe-

ző bányák termelnek folyamatosan. A herbolyai kisvasút mindennap szállítja a szenet. A be-

rentei bányászok nagyrésze dolgozik, hogy legyen szén, hogy legyen villany, legyen rend. 

      A környék bányáinak jelenlegi termelése azonban kevés. Nincs biztosítva a barcikai 

erőművek további folyamatos üzemeltetése. A városban igen sok lakónak nincs tüzelője. A 

hely Tüzép-telepen már csak fát árusítanak, csak néha érkezik a telepre egy-egy kocsi szén. 

      A város közbiztonsága, mely az utóbbi napokban eléggé bizonytalan volt, most megszi-

lárdult, megszervezték a város rendjének biztosítását. 

      Az építőmunkások még nem dolgoznak. Ennek részben az az oka, hogy a város építő-

ipari vállalatának vezetői sem jelentek meg munkahelyükön. Az építőmunkások közül már 

többen úgy nyilatkoztak, hogy hétfőn megkezdik a munkát. Ez szükséges hiszen az épülő laká-

sok nagyrésze befejezetlen és itt a tél. 

      A hőerőmű, szénosztályozó és a város közvetlen szomszédságában lévő bányák dolgo-

zói, a kiskereskedelmi vállalat dolgozói a nehéz napokban is megmutatták: dolgoznak, hogy 

legyen végre béke, legyen nyugalom. Az építőmunkásoknak is követniük kell ez a példát, hogy 

ne folyjon többé a vér, hogy a kormány teljesíteni tudja azokat a követeléseket, melyek a for-

radalomban születtek és feltétlenül jogosak.”
1032
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Aztán e téma lezárásaként egy korábbról ismert név, egy újságíróé, aki a város és a 

környezetének ipari építéseiről is írt könyvet és ünnepelt krónikása volt e folyamatnak. Ezt 

akkor a párt megrendelésére tette…  

Előzetes megjegyzés az idézethez. Amikor a párthoz hűen viszonyult a dolgokhoz, akkor bő-

ven elnézték neki azt, amit majd később – amikor a másik oldalhoz pártolt – súlyosan felró-

nak neki. Ki érti ezt? 

 

 

 

„A reflektor fényében 

GÉCZI GYULA IGAZI ARCA 

Előzetes letartóztatásba került a lezüllött újságíró 

Emberi mivoltából kivetkőzött, a züllött és részeges élettől eltorzult arcú, elhanyagolt 

külsejű, lumpenné és ellen forradalmárrá vált újságírót állítunk a megye közvéleménye elé.  

Néhány nappal ezelőtt a rendőrség őrizetbe vette Géczi Gyulát. Lehet, hagy sokakat 

megdöbbentett ez a hír, de akik ismerik őt, elérkezettnek látják az időt. Hogy véget vessenek 

bűnös üzelmeinek.  

Ki ez a Géczi Gyula? 

Hogyan lett újságíró, hogy került a rendőrségre? 

A népi demokrácia lehetővé tette számára, hogy mint munkásszülők gyermeke, tanul-

jon, haladjon, szocializmust építő társadalmunk műveit, hasznos polgára lehessen, irodalmi 

pályát válasszon. Mint újságíró, visszaélt a lehetőségekkel, másként élt, gondolkodott és cse-

lekedett, munkáján súlyos csorba esett, melyet nem tudott kiküszöbölni. Képmutatását megis-

merték és így elvesztette értékét, becsületét a társadalom előtt, de különösen az ellenforrada-

lom idején követett el súlyos bűnöket.  

Újságírói pályáját a néphadseregnél kezdte, majd az MTI-hez került. Innen hamarosan 

az épülő szocialista városba, a „Kazincbarcikai Építők” lapjához került dolgozni.  Előlépte-

tése nagy lehetőséget nyújtott számára. Ezt azonban züllése meggátolta. Munkáját elhanya-

golta, visszaélt vezetői beosztásával. Részeges volt, botrányos szerelmi ügyeivel fiatal családi 

életet akart megbontani. Rontotta a lap erkölcsi hitelét és környezetében a munkafegyelmet. 

Az akkori pártbizottság több esetben foglalkozott magatartásával, míg végül, mint a párt tag-

ját, szigorú megrovásban részesítették és fegyelmi úton elbocsátották a laptól. Ezután sem 

dobták el. Lehetőséget adtak számára, hogy helyes útra térjen, tanuljon hibáiból. Az újonnan 

épült berentei erőmű szénosztályozójához került, adminisztratív munkakörbe. Átmenetileg 

látszólagos javulást mutatott, ezt látva, újra bizalmat kapott a párttól, az üzemi alapszervezet 

titkára lett. Mértéktelen, könnyelmű, léha életét hamarosan itt is folytatni kezdte, amely to-

vább vitte a lejtőn. Munkáját újra elhanyagolta... A műszakiak számtalan esetben panasszal 

fordultak emiatt a pártbizottsághoz. Az üzem műszaki és adminisztratív dolgozói elmondják: 

gyakran részegen járt be az üzembe. Többször megtörtént, hogy a kokszolóból az irodaházba 

vitték „fáradalmait” kipihenni. Magatartásáról mintegy 10 dolgozó írt levelet akkoriban a 

pártbizottsághoz. Az üzemben, az újvárosban, vagy Miskolcon, aki csak ismeri őt, megrögzött 
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alkoholistának tartja. Azt mondják: „a lumpen elemek mocsarába süllyedt, akinek alkotó 

munkájára a társadalom nem számíthat”. Az üzem egyik munkása megjegyezte: „Ő nem segí-

tett a társadalom javait gyarapítani sem közvetlenül, sem közvetve, csak fogyasztott. Meginná, 

ha lehetne, Krisztus köpönyegéről a csattot is.”  

Mint züllött törzsvendéget elítélték 

a Tiszai pályaudvar utasellátó dolgozói is. Számukra is feltűnt gyakori ottléte, vajon 

mivel foglalkozhat ez az ember, hogy ennyi ideje van itt időzni és miből költekezik? Sokszor 

egyik „zsibbadtságából” ki sem „gyógyult” és tovább folytatta az ivást. Emberi külseje eltor-

zult. A vállalat munkástanácsának elnöke (neki egyébként egyik legbensőbb barátja) szerint: -

„egyetlen baja volt Géczi Gyulának, hogy teljesen eladta magát az italnak”. A vállalat dolgo-

zói arról is tájékoztattak, többek között Nyéki György, a vállalat főkönyvelője, hogy züllöttsé-

gének meggátlására Géczi Gyula négyhetes alkohol- elvonó-kúrán vett részt Gyöngyösön, de 

ez sem használt.  

Hibáit tetőzte azzal, hogy ha csak tehette, mint párttitkár, igyekezett jogtalan előnyök-

höz jutni. Példán1 fizetésemelésért folytatott harcot „a maga számára”. A múlt év januárjától 

júliusig, máig sem tudni, milyen címen, gyakran távol volt Budapesten, a vállalat pénzén. Rej-

télyes útjai ráadásul helység-megjelölés és láttamozás nélkül történtek. Megbotránkozva be-

szélnek arról is, míg mások becsületes, öntudatos munkával szereztek erkölcsi és anyagi meg-

becsülést a jó munkájuk jutalmául, addig Géczi Gyula minden fáradság nélkül, becstelenül 

akart meg nem érdemelt elismeréshez, pénzhez jutni. Például, amíg az alkohol-elvonókúrán 

volt, nem tudni, kinek a „jóvoltából”, „jó munkájáért” kiváló dolgozó-jelvénnyel és a velejá-

ró pénzjutalommal akarták kitüntetni. Szerencsére, ez nem történt meg. mert Poteczki elvtárs, 

a munkaügyi osztály vezetője és a tröszt vizsgálata megakadályozta.  

Mondani sem kell, hogy az ilyen ügyei ellenszenvet váltottak ki a dolgozók körében, 

jogosan sértette és háborította fel igazságérzetüket. – Hiába tárták fel hibáit, hatalmi tébolyá-

val ellensúlyozta. Általános, kialakult vélemény róla. egynéhány hozzá közelállótól eltekintve, 

hogy kiskirály-típus volt, pedig ő maga is többször írt a lapban a kiskirályok ellen. Összefér-

hetetlen volt. Állandóan intrikált, turkált. Durva hangon beavatkozott a műszaki kérdésekbe 

és túlzó követeléseket támasztott féléjük. Szemben állt azokkal, akik gátolták, vagy helytelení-

tették valamilyen formában káros, egyéni törekvéseit. Valósággal  

féltek tőle az emberek. 

Nem furdalta lelkiismeretét az sem, hogy személyi bosszúból köztiszteletben álló embe-

reket bemocskoljon, vádoljon, szóban, vagy írásaiban. Minden erkölcsi alap nélkül a párthoz 

való hűsége miatt vádolta meg egyik cikkében Zsigmondi és Greff elvtársakat, az üzem vezető-

jét és később párttitkárát. Féltek „hatalma” ellen fellépni, mert a csoda szarvas sorsára jutot-

tak volna, mint például Paul gépésztechnikus, aki Géczi Gyula közvetett „segítségével” 3,5 

hónap alatt 9 áthelyezési papírt kapott üzemen belül, fizetésének csökkentésével. Ma is fájó 

emlékként őrzi ezt.  

Elvesztette a becsületes emberek bizalmát, erkölcsi megbecsülését. Ezt látva, olcsó 

népszerűséggel igyekezett magának támaszt keresni kétes gondolkodású, ingatag, önző embe-

rek körében. Erre italbarátsága jó alkalom volt. Párttitkári funkciójával visszaélt, szélhámos-
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kodott, felelőtlenül ígérgetett. Elnézte, sőt maga is támogatta a fegyelmezetlenséget, a tör-

vénytelenséget. Egyik munkásnőnek négy napi igazolatlan mulasztását igazoltatta a munka-

ügyi előadóval. Amikor ezt helytelenítették, „ne oktass” volt rá a válasza.  

A múlt év augusztusában szabadultak meg tőle „rehabilitáció” útján, az 

Északmagvarország-hoz került dolgozni, ahol látszólag október 23-ig rendesen viselkedett. 

Majd 23- tól kezdve ismét megmutatta igazi arcát, politikai állásfoglalásával is. Annak ellené-

re, hogy az első napoktól kezdve alig volt józan, aktívan kivette részét a hibák bírálatának 

leple alatt az ellenforradalmi hangulat, az anarchikus törvénytelenségek előkészítésében, sőt 

ő maga is személyesen résztvett ilyen cselekményben.  

Mindjárt az első napokban a még Selyemréten levő szerkesztőség folyosóján tippet 

osztogatott a fegyvereseknek, kiket kell elvinni a kommunista újságírók közül,'mint „csibésze-

ket.” Később már fegyveresen járt-kelt és az ellenforradalmi légkört felhasználta személyes 

bosszú állásra.  

Segített bemocskolni köztiszteletben álló embereket, kommunistákat, 

mint például K. Barta Gyula elvtársat, a kazincbarcikai városi pártbizottság titkárát: 

„A kutyából, nem lesz szalonna” kaján cinizmussal írott cikkében. „Szíve” nem szakadt el az 

érctömörítőtől sem. Elérkezettnek látta az időt, hogy leszámoljon azokkal a kommunistákkal 

és becsületes emberekkel, akik ellenezték becstelen magatartását és törtetését. Munkaviszonya 

az üzemnél még augusztusban megszűnt, az ellenforradalom napjai alatt mégis naponta ott 

tartózkodott, sőt több esetben ott is aludt. Sugalmazta a munkástanács elnökének, hogy kiket 

kell az üzemből (kommunistákat, műszakiakat és más dolgozókat) eltávolítani és jónéhányat el 

is bocsátottak.  

Aktivitása az ellenforradalom alatt fokozatosan hatványozódott. Október 26-án, mint valami 

„fejedelem”, négy-öt fiatallal jelent meg az üzemnél. Uszított a párt ellen, mondván: „a 

kommunistáknak lejár, a párt nincs többé, nem is lesz stb.” Segített a lincselő hangulat szitá-

sában, a kommunisták megfélemlítésében, amikor azok meg akarták akadályozni a vörös csil-

lag leverését. Tetteiben még ettől is tovább ment. November 1-én, délután 4 óra tájban gép-

pisztollyal jelent meg Molnár Károly elvtárs lakásán. Molnár elvtársnak azt mondta: „letar-

tóztatom, szálljon gépkocsiba, meg fog dögleni, mert népítéletre visszük.” – Ugyanakkor Géc-

zi káromló, gyűlölködő, bosszúálló hangon mindennek elmondta Molnár elvtársat.  

Géczi házkutatás címén feldúlta a lakást. 

Az esetnél jelen volt Molnárék egyik barátja feleségével, akik segítettek megakadá-

lyozni Géczit aljas terveinek végrehajtásában. A Molnár-család Géczi Gyula jóvoltából még 

3–4 napig fegyveres zaklatásoknak volt kitéve. Politikai állásfoglalását jellemzi, amikor régi 

ismerősei, kommunisták hovatartozásáról kérdezősködtek, azt felelte: „nem leszek a Kádár-

csibészek szekértolója”. Brigantiknak nevezte azokat a becsületes hazafiakat és kommunistá-

kat, akik a karhatalomhoz mentek, hogy fegyverrel a kézben védjék meg az ellenforradalom 

kezeitől szocialista vívmányainkat és társadalmi rendszerünket. Mindez azt mutatja, hogy 

Géczi Gyula szembekerült osztályával, pártjával, társadalmi rendszerével, mely hibái ellenére 

is, emberré akarta őt tenni. A munkások, műszakiak elmondják: egy ideig megtévesztette őket 

Géczi, de ma már látják, kivel állanak szemben. Megvetik és gyűlölik, tudják, hogy semmi 
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közei sem volt a munkásmozgalomhoz, a párthoz, csak szennyezte a Pártot aljas tevékenysé-

gével. Csak alkalom kellett számára, hogy megmutassa nyíltan igazi arculatát. Ezt felismerve, 

a szénosztályozó dolgozói letartóztatása előtt néhány nappal összefogtak ellene és alaposan 

elverték.  

Géczi Gyula dicstelen útja befejeződött és jelzi, hogy a lejtőn nincs megállás. Ma már 

csak mint politikai szélhámosról beszélnek róla a szénosztályozónál. íme, így néz ki az ellen-

forradalmárok „vezérkarának” egyik jellemző figurája. Ide jutott – most gondolkodhat. Élete 

legyen intő példa másoknak is.  

Pál Lajos”
1033

 

 

„… 1956. október 23-án kitört ellenforradalom hatására az Északmagyarország című 

napilap szerkeztőségében dolgozó több újságíró az ellenforradalmi erők szolgálatában állt. 

Konkrét ellenséges tevékenységet fejtettek ki… 

A szerkeztőségbe (sic) befurakodott ellenforradalmi személyek közé tartozott Rutkai 

György szerkeztő, Boda István szerkeztő, Géczi Gyula és Lovass Lajos újságíró. A fenti sze-

mélyek olyan cikkeket jelentettek meg a sajtóban, ami nyílt támadást intézett a népi hatalom 

ellen, tízek a cikkek lehetőséget adtak arra, hogy BAB. megye területén az ellenforradalmi 

erők nyíltan támadják a kommunistákat, a pártszerveket és az államhatalom erő és gazdasági 

szerveit. A sajtóban leközöltek minden olyan anyagot, ami az ellenforradalmi erők céljait 

szolgálták. Ilyen kirívó, cikkek voltak, amelyek kimagaslottak a többi megjelent ellenforra-

dalmi cikkek közül, pl. „Vádol a nemzet", „Kutyából nem lesz szalona" c. cikkek… 

Ezen a területen 1957. első hónapjaiban őrizetbe vettük Rutkai György, Boda István 

szerkeztőket, Géczi Gyula, Lovass Lajos, Onodvári Miklós és Dragos Gyula újságírókat és 

még több más személyt, akik vagy a szerkeztőségben dolgoztak, vagy pedig a megalakult el-

lenforradalmi államhatalmi szervek küldöttei voltak.  

Az őrizetbe vett személyek közül több személyt beszerveztünk és többet pedig átadtunk 

a bíróságnak felelősségre vonásra. 

Az MSZMP, megalakulása után a párt vezetői szintén tisztogatást végeztek az újság-

írók soraiban és így több személyt ellenforradalmi tevékenység kifejtése miatt elbocsájtottak a 

laptól. Jelenleg hálózati úton felderítést és ellenőrzést végzünk egyes személyek ügyének a 

tisztázása érdekében…”
1034

 

 

 

„… „Kutyából nem lesz szalonna", c, cikke, amely 1956, október 31-én jelent meg, - 

alaptalan rágalmazás és támadás Bartha K Gyula elvtárs, a kazincbarcikai pártbizottság tit-

kára ellen. Géczi, aki MDP-tag volt, s kommunistának vallotta magát, nem átallotta aljas 

módon megtámadni egyik volt vezetőjét, aki, az ellenforradalom napjaiban is bátran kiállt a 

szocializmus ügye, a párt eszmél, a baráti Szovjetunió mellett. 
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 Észak-Magyarország, 1957. február (13. évfolyam, 26-49. szám) 1957-02-14 / 37. szám 
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 Rásó József: 1956 dokumentumai Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltárban - Acta Archivistica 5. (Mis-

kolc, 1998) 
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A lap 1956. november 2-i számában jelent meg „Egy gúnyvers, egy köröm, plusz 3 hó-

nap" c. cikke, amelyben megragadja az alkalmat, hogy az államvédelmisták ellen uszítson, 

fokozva ezzel az amúgy is felszított rágalomáradatot. 

Géczi elvtelen, gerinctelen, az ellenforradalmat kiszolgáló magatartását megmagya-

rázza az előző időkben tanúsított viselkedése. Sohasem volt elvhű, szilárd ember. Ellenkező-

leg, munkahelyén, Kazincbarcikán italozó, hangoskodó, intrikus egyéniségnek ismerték. 

Baráti köre is ilyen elemekből került ki. Ellenforradalmi tevékenysége nem csupán az 

említett cikkek megírásában merült ki, Ezen túlmenően fegyveres huligánokkal megjelent 

Molnár Károly elvtárs lakásán azzal a céllal. hogy Molnárt, mint a Berentei Szénosztályozó 

volt személyzeti vezetőjét elhurcolják és az üzem felizgatott dolgozói előtt felelősségre vonják. 

Tetteiért joggal vonta felelősségre népköztársaságunk bírósága. Géczi Gyula a tények és bi-

zonyítékok súlya alatt kénytelen volt elismerni: „Cikkeimmel az ellenforradalom malmára 

hajtottam a vizet….”
1035

 

 

 

Néhány fénykép ezek után Kazincbarcikával kapcsolatosan, az 1956-os események 

után. 

 

 

 

 

 

1957. Kazincbarcika 

A forradalom után lefoglalt 

benzines palackok
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1957. Kazincbarcika 

A forradalom után lefoglalt 

benzines palackokat 

töltő anyagok
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 Ez történt Borsodban. Északmagyarország Lapkiadó Vállalat. 1957. XII. 
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 1956-os Magyar Forradalom Történetének Dokumentációs és Kutatóintézete Közalapítvány. Fototár 
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 1956-os Magyar Forradalom Történetének Dokumentációs és Kutatóintézete Közalapítvány. Fototár 
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1957. Kazincbarcika 

A forradalom utáni egyik 

nyomozás fényképe
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 A képen Dr Rozgonyi Endre és Árvai László (BVK), akik a korábbi hivatkozás szerint, a palackokat megvá-

sárolták a „molotov-koktél”-okhoz. 1956-os Magyar Forradalom Történetének Dokumentációs és Kutatóintézete 

Közalapítvány. Fototár 
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„A múlt (...) szerves és elválaszthatatlan 

része a jelennek,  

mint ahogy a jelen sem egyéb,  

mint a jövendő kezdete.” 

Wass Albert 

 

A „borsodi kooperáció” és Kazincbarcika építése, az 1956-os forradalom után is ment 

a maga útján… 

Természetesen erősen átértékelt módon és körülmények között. Az ország gazdaságilag nem 

mondhatott le az itteni dolgokról, mert a szénre, a villamos energiára, a műtrágyára és majd az 

egyéb vegyi anyagokra, iszonyatosan nagy szükség volt. 

Nagyon jól emlékszem, az 1950-es évek végén, a 60-as évek elején az iskolai téli szüneteket 

rendszeresen megtoldották 1-2 hét „szénszünettel”!  Ennek gyerekként nagyon örültünk, vi-

szont nem láttuk a helyzet súlyosságát, ma már igen. 

 Mindhárom ipari összetevő ezek után rendkívüli mértékben és szinte folyamatosan 

fejlődött, növekedett. 

A szénbányászat itt mind szervezeti struktúrájában, mind belső összetevőiben óriásit 

változott. Az egyik olyan ágazat lett, amelynek megengedték, hogy a gépesítésében, bányá-

szati technológiáiban az „átkos kapitalista” országokból is jócskán meríthessen.  

Az országban sok helyen megszűntek olyan szénbányák, ahol a termelés gazdaságtalan volt, 

de a kényszer még mindig kikövetelte a művelésüket. Így kerültek a városba és így a mi bá-

nyavidékünkre azok a bányászok, akiket a bezárt mélyműveléses lignitbányáktól helyeztek át 

ide, családostól.
1039

 

Később összevonásra került a borsodi és az ózdi szénterület is, egységes irányítással. 

A bányák extenzív fejlesztése, amely a létszámnövelésen alapult, a 60-as évek végére lénye-

gében teljesen leállt és az intenzív fejlesztés indult meg, ami a gépesítésen, a technológia fej-

lesztésén, a munkaszervezésen át emelte a termelést. Egyidejűleg pedig fokozta a bányabiz-

tonsági helyzet javulását. 

A bányák száma fokozatosan csökkent és nagyobb üzemi koncentrációk jöttek létre, korsze-

rűen gépesített fejtésekkel, vágathajtásokkal és minden egyéb vonzattal, ami a stabil szénter-

melést biztosította.  

Ehhez természetesen számos más iparág és szolgáltatási szektor is magas szinten hozzájárult, 

mert a munkások tömegeit el kellett juttatni a munkahelyre és haza. A MÁV végezte a szén-

szállítást, szinte kizárólagosan. Még mindig nagyon sok bányafát használtunk, így az erdésze-
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 Rózsaszentmárton (Fancsal) Szücsi, és környéke. Ezek helyett ott nyílt az a külfejtés, amely a visontai és 

távolabb a bükkábrányi lignitmezőket műveli, ma is. 
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tek is érdekelve voltak. A kohászat adta az acél bányabiztosító szerkezetek ezer tonnáit. A 

bányagépgyártók és az egyéb gépgyárak pedig a berendezéseket és felszereléseket. 

Az 1970-es évektől a borsodi szénbányászatban szovjet, lengyel, nyugatnémet, angol gépek, 

gépláncok honosodtak meg. Nem ritkán ezeket licenc alapján, hazai gyártásban állítottuk elő. 

A szénbányászat körül egy óriási beszállítói hálózat működött. 

Az ország szénbányászatában nagyjából ugyanez zajlott le, ezekben az időkben. 

Az itteni szénbányászat megszűnése a térség hanyatlására, a munkanélküliségre nagyon nagy 

befolyással bírt! 

 

 A Borsodi Hőerőmű a porszénből folyamatosan hő- és villamosenergiát állított elő. 

Megépülése után szinte folyamatosan fejlesztés alatt állt. A kezdetekben a legnagyobb villa-

mos erőművek között volt mind teljesítményben, mind szolgálati megbízhatóság alapján, 

amelyben viszont az itt dolgozók mérhetetlen érdemekkel bírtak! 

A kazánjai, az energetikai berendezései időről-időre megújultak, fejlettebbek lettek, jobb ha-

tásfokkal működtek.  

Az erőmű hőenergiával (gőz, melegvíz) ellátta a vegyiműveket, a szénosztályozót a 

könnyűbetongyárat és mellesleg fűtötte Kazincbarcika város lakóházait is. 

Az erőmű és részei folyamatosan fejlesztették a környezetvédelmi berendezéseiket is, így lett 

a kéményeken elektrosztatikus porleválasztó, a zagytéren a kiporzást gátló vízlekötő rendsze-

rek, egyre nagyobb vízkezelő-mű…  

A legnagyobb és alapvető fejlesztést,
1040

 ami az életét és így az itteni bányászatot is tovább 

vitte volna, már nem lehetett megcsinálni, nagyrész inkább politikai okok miatt… 

  

Az itteni vegyipar, ami barnaszénkokszra lett megtervezve és műtrágyát állított elő, 

ilyen módon soha nem működött. Egy évtizedig import és hazai kokszból dolgoztak, aztán 

átálltak földgáz üzemre. 

A műtrágya mellé aztán szép lassan „felzárkózott” a PVC alapanyaggyártás, egy nagy és új 

beruházásként. Ehhez kapcsolódtak aztán a PVC porból előállított, feldolgozott egyéb termé-

keket gyártó belső üzemek. Így fejlődött ki a Panoráma műanyag ablakrendszer, ami aztán 

több évtizedes fejlesztés és igen jó minőség után tűnt el, teljesen érthetetlen módon! Így gyár-

tottak PVC lemezeket, csöveket, kemény- és lágyfóliákat. Ez túlélte a rendszerváltozást, igaz 

magánkézben és ma már Szirmabesenyőt gazdagítja!  

Az eredeti termék a nitrogénműtrágya gyártása aztán megszűnt. Később számos új vegyipari 

termék gyártása kezdődött el és folyik jelenleg is. A mai fejlesztések nagyon látványosak, egy 

részük a valamikori szénosztályozói és annak vasúti kiszolgálói helyén, a szénpályaudvaron 

épül. 
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 AES konszern, fluidágyas tüzelési rendszer a kor megfelelő szintű környezetvédelmi megoldásaival. 
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A borsodi kooperáció összetevői közül egyedüli a „túlélő”. Visszaemlékezve az 1980-as évek 

végére és ezek utánra itt ennél a cégnél sem volt egyszerű akkor az élet!  

  

Még egy túlélője van ennek az egésznek, maga Kazincbarcika városa, ami eleinte ro-

hamosan fejlődött, aztán már lassabban. Az ipar és bányászat hanyatlásával évtizedekre kriti-

kus állapotban volt. Ma már újra fejlődik, nos, nem lélekszámban, hanem minőségben.  

Legnagyobb gondot ezekben az évtizedekben abban látom, láttam, hogy a város vezetése 

munkahelyeket nem tudott ide vonzani, teremteni. Az, hogy itt mindent felülíró reménykedés 

volt a Borsodchemben, mint munkaadóban, nem egészen helyénvaló.  

A vegyipari beruházások értéken gigantikusak lehetnek, munkahelyeket viszont alig teremte-

nek a nagyfokú automatizálás miatt. Ráadásul a belső kiszolgáló, karbantartó részlegek is 

lassan megszűntek és ma már nagyrészt mindent külső cégek végeznek el, amelyeknek sok-

szor semmi közük az itteni térséggel. 

Az ipari park sok-sok éve üresen áll! Ráadásul a város olyan céget is „elengedett”, akik több 

tíz milliárdos árbevételűek…  

 

 Mindezek ellenére ajánlom e könyvet – főleg a fiatal nemzedéknek – lássák, hogy 

nagyszüleik, szüleik mit építettek itt, mit dolgoztak, és milyen körülmények között.  

Így talán a mai kisebb dolgokat is más szemmel lehet nézni és örülni a fejlődésnek, a sikerek-

nek! 

 

 

„Soha nem tudhatjuk, képesek vagyunk-e 

egy feladatot elvégezni, egészen addig, amíg 

el nem végeztük azt a feladatot.”1041 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1041

 Gaura Ágnes 
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Néhány ember az előzőekből, 

a múltból 
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„Egy embernek egyféle rangja  

van csak, a jelleme.” 

Márai Sándor 

 

Adalékok néhány névhez, személyhez, akik a könyvben szerepelnek. Csak azért, hogy 

sokkal árnyaltabb legyen a kép! 

Apró Antal 

(Szeged, 1913. február 8. – Budapest, 1994. december 9.) 

Az elemi iskola elvégzése után Makón, majd Budapesten szobafestőként (mázolóse-

géd) dolgozott. 1930-tól tagja volt a Magyar Építőipari Munkások Országos Szövetségének 

(MÉMOSZ), 1931-től pedig a Kommunisták Magyarországi Pártjának. 1935-től egyik szer-

vezője volt az építőmunkások sztrájkjának. 1938. május 8-án, Budapesten, a Terézvárosban 

feleségül vette a pélyi születésű, elvált, római katolikus vallású Kovách Klárát, Kovách István 

és Varga Mária lányát. 1938-ban beválasztották a MÉMOSZ országos vezetőségébe. Több-

ször letartóztatták és internálták, 1942-ben letartóztatták és Rajk Lászlóval együtt Kistarcsára 

került, ahonnan több mint egy évi internálást követően megszökött, és Budapesten folytatta az 

illegális kommunista mozgalom szervezését.[3] 1944 szeptemberében a Békepárt Központi 

Bizottságának tagja lett, megbízták az ellenálláshoz szükséges fegyverek beszerzésével. 

1945. január 22-étől a Magyar Kommunista Párt (MKP) Központi Vezetősége Szakszervezeti 

Osztályának a vezetője, februártól a KV Tömegszervezetek és Tömegmunka Osztály irányító-

ja lett, majd az 1945. április 13-án létrehozott KV Szakszervezeti Bizottság élére került. 1946 

májusától az MKP Politikai Bizottságának (PB) pót-, majd rendes tagja, októbertől részt vett a 

Szervezőbizottság munkájában. 1948-ban tagja az MKP-SZDP (Szociáldemokrata Párt) Kö-

zös Szervezőbizottságának. 1945-től országgyűlési képviselő. 

1948 és 1951 között a Szakszervezetek Országos Tanácsának (SZOT) főtitkára volt. Rákosi 

Mátyás és Gerő Ernő bírálta „szindikalizmusa” miatt, a Kádár-perben pedig majdnem vádlot-

tá tették. 

     „… Az imperialisták utasítását követve 1949 decemberétől hozzáláttam pártellenes 

csoport szervezéséhez... Apró Antal PB-tagra azért gondoltam, mert gyenge jellemű, pártelle-

nes beállítottságú embernek ismertem... láttam, hogy Apró a Rajkot leleplező KV-ülésen sírva 

fakadt…”
1042

 

1949 augusztusától 1952. január elejéig, valamint 1953 júliusa és novembere között az Elnöki 

Tanács tagja. 1952 elején építőanyag-ipari miniszter, majd a minisztériumok összevonása 

után 1953 júliusától az építésügyi miniszter első helyettese lett. 1953 júniusában kikerült a 

Magyar Dolgozók Pártja (MDP) Politikai Bizottságából (PB), de novemberben visszaválasz-
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tották és ekkor a Minisztertanács elnökhelyettese is lett. A jogtalanul elítélt volt párttagok 

rehabilitálásával kapcsolatos határozat végrehajtását irányító bizottság, majd 1955 márciusa 

után a koncepciós perek áldozatainak rehabilitálásával foglalkozó bizottság tagja. 1956. június 

16-án a Hazafias Népfront (HNF) Országos Tanácsának elnökévé választották. Ezt a funkció-

ját 1957-ig töltötte be. 1956. október 6-án beszédet mondott Rajk László és kivégzett társai 

temetésén. 1971-ig Magyarország állandó képviselője a KGST tanácsában.  

1956. október 23-án éjszaka az MDP KV Katonai Bizottság tagjává választották. Másnap egy 

belső utasításban „fasiszta csőcseléknek” nevezte a forradalomban résztvevőket. Október 27-

étől Nagy Imre nemzeti kormányában a Minisztertanács elnökhelyettese és építésügyi minisz-

ter. Október 28-án bekerült a párt irányítására létrehozott elnökségbe. Az 1956-os forradalom 

után kinevezték a Magyar-Szovjet Baráti Társaság elnökének. 1956. november 2-án a tököli 

szovjet parancsnokságra menekült, majd Szolnokra vitték.  

 

 „ Ungvári rádió - 1956. november 4., 5:05 

   Nyílt levél a dolgozó néphez 

     Honfitársaink, munkás és paraszt testvéreink! 

Az alulírottak: Apró Antal, Kádár János, Kossa István és Münnich Ferenc miniszterek, 

Nagy Imre kormányának volt tagjai bejelentjük, hogy 1956. november 1-jén megszakítva ezzel 

a kormánnyal minden kapcsolatunkat, kiléptünk a kormányból és kezdeményeztük a Magyar 

Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány megalakítását.”
1043

 

 

November 4-étől a Kádár-kormányban az iparügyek felelőse. 1956. november 7-étől a Ma-

gyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP) Ideiglenes Intézőbizottságának (IIB) tagja, december-

től a Gazdasági Bizottság vezetője. 1957-ben a Minisztertanács elnökhelyettese. 

Személyesen felügyelte Nagy Imre és mártírtársainak koncepciós perét; 1958. június 17-én ő 

jelentette be a Parlamentben Nagy Imre és három társa kivégzését, amelyet a „nép jogos elég-

tételének… az ellenforradalom méltó megbosszulásának” nevezett.  

Az MSZMP KB határozata alapján ezen érdemeiért a budapesti Szemlőhegy utcában kiutalták 

részére a nagypolgári Lovassy-Stürmer orvoscsalád volt villájának nagyobbik lakrészét. A 

nép körében az 1956 utáni keményvonalas megtorló politikát támogató fellépése miatt vált 

hírhedtté, a Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány másik két vezető személyiségével 

együtt, mint „Kádár-Apró-Dögei"-t emlegette a pesti közbeszéd. 

1958. január végétől 1961 szeptemberéig a Minisztertanács első elnökhelyettese volt. 1961-

ben a Nemzetközi Kapcsolatok Bizottságának élére helyezték. Magyar részről ő írta alá a 

„Barátság I.” kőolajvezeték megépítésének szerződését és az atomerőmű-programmal kap-

csolatos dokumentumokat. 
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1971. május 12-én felmentették addigi tisztségeiből, az Országgyűlés elnökévé választották. 

Ezt a pozíciót 1984 decemberéig töltötte be, 1978-ban Cyrus Vance, az Egyesült Államok 

külügyminisztere neki adta vissza a Szent Koronát. 

1980-ban kimaradt a Politikai Bizottságból (PB), majd az 1988. májusi pártértekezleten a 

Központi Bizottságból (KB) is. 1989. május 8-án lemondott a képviselői mandátumáról, és 

visszavonult a politikától. 

Bán Antal (Rozmayer Antal) 

(Baranyabán, 1903. augusztus 30. – Zürich, 1951. augusztus 25.)  

Géplakatos, szociáldemokrata politikus, iparügyi miniszter, nemzetgyűlési képviselő. 

Apja Rozmayer Ferenc magántisztviselő, anyja Friedrich Ilona. Nevét 1945 áprilisában ma-

gyarosította Bánra. A felesége Bajazett Amália, egyetlen gyerekük 1934-ben született. 1948-

tól különváltan éltek. Élettársa ezt követően Develák Margit volt. 

Miután a hat elemit elvégezte, géplakatosnak tanult. 1917-től vett részt a szociáldemokrata 

ifjúsági mozgalomban. 1918-ban a Ganz-gyári tanoncok főbizalmija, 1919-ben a KIMSZ el-

lenőrző bizottsága tagja lett. 1919 novemberében Jugoszláviába menekült, ahol uradalmi gé-

pészként dolgozott. Magánúton továbbtanult, majd tisztviselőként helyezkedett el. Újra be-

kapcsolódott a munkásmozgalomba, 1922-től a jugoszláv szociáldemokrata párt tagja, 1931-

ben a párt vajdasági vezetőségének alelnökévé választották. Szerkesztette a Szabadkán, majd 

Újvidéken megjelenő magyar nyelvű Munkásújságot. 1919 és 1933 között az újvidéki mun-

káskamara szabadkai kirendeltsége alkalmazottja, majd vezetője, később az újvidéki központ-

ban főtitkárhelyettes volt. 

1938-ban megvált kamarai állásától, kereskedőként és könyvelőként dolgozott. 1938-ban 

Szabadkán és Zentán a jugoszláv szociáldemokrata párt jelöltje volt a képviselő-választáson. 

1939-ben az újvidéki pártszervezet alelnökévé választották. 1941-ben a magyar hatóságok hat 

hónapra internálták. Szabadulása után Budapestre költözött és összekötő lett az SZDP buda-

pesti központja, valamint az újvidéki szociáldemokrata szervezet között. 1943-ban az SZDP 

értelmiségi titkárságának vezetője és a háború utáni magyar demokratikus átalakulás szociál-

demokrata koncepciója kidolgozásának koordinátora lett. Az 1944. márciusi német megszál-

lást követően az illegális ellenállási mozgalom, a Magyar Front aktív résztvevője volt. 

 

1945. január 16-ától az SZDP újjászervezését irányító budapesti 

ideiglenes intézőbizottság vezetője. Február második felétől az or-

szágos vezetőség megbízott, augusztustól választott főtitkárhelyette-

se lett. Pártja delegálta a Budapesti Nemzeti Bizottságba és a székes-

fővárosi törvényhatósági bizottságba. 1945. április 2-től az Ideigle-

nes Nemzetgyűlés képviselője, 1948. április 26-ig nemzetgyűlési, 

illetve országgyűlési képviselő, a parlament politikai bizottságának 

tagja. 1945 májusában az Országos Gazdasági Tanács alelnöke, 

majd 1945 végétől az átalakult Gazdasági Főtanács tagja. A Ma-

gyar–Jugoszláv Társaságnak megalakulásától társelnöke. A párton belül ahhoz az irányzathoz 
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tartozott, amely az MKP-vel való szoros, partneri együttműködést szorgalmazta. 1945. június 

1-jétől 1948. február 26-ig iparügyi miniszterként nem csupán elfogadta, hanem maga is szor-

galmazta a különböző iparágak nagyüzemeinek államosítását és a tervgazdálkodás bevezeté-

sét. Az SZDP-nek az MKP-vel való fúzióját azonban Bán ellenezte, ezért 1948 februárjában ő 

is a pártból kizártak listájára került. Nem akadályozták külföldre távozását; előbb Csehszlo-

vákiába utazott, majd az ottani kommunista hatalomátvételt követően továbbutazott Svájcba. 

Bán 1948 augusztusában – a hazai pártegyesítést követően – Svájcban hozta létre a Magyar-

országi Szociáldemokrata Párt Emigrációban nevű szervezetet, amelynek főtitkára lett. 1949 

júliusában Londonba költözött, innét szervezte tovább a magyar mozgalmat és a környező 

államok szociáldemokrata emigrációjával együtt életre hívott Közép- és Kelet-európai Szocia-

lista Uniót. Amikor 1951-ben visszatért Zürichbe, már súlyos beteg volt. 

Hamvait 1988 őszén hazaszállították és újratemették. 

Bulganyin, Nyikolaj Alekszandrovics  

(1895. június 11. – 1975. február 24.)  

Orosz nemzetiségű szovjet politikus, 1947 és 1949, illetve 1953 és 1955 között honvé-

delmi miniszter, 1955. február 8-ától leváltásáig, 1958. március 27-éig a Szovjetunió Minisz-

tertanácsának elnöke. 

Bulganyin Nyizsnyij Novgorodban született, apja tisztviselő volt. 1917-ben belépett az 

Oroszországi Szociáldemokrata Munkáspártba, a bolsevik frakcióhoz csatlakozva. A Nagy 

Októberi Szocialista Forradalom után, 1918-ban a CSEKA tisztje lett. 1931-től a Moszkvai 

Városi Tanács, 1937 és 1938 között pedig az Oroszországi SZSZSZK Népbiztosai Tanácsá-

nak elnöke volt. 1938 és 1941 között a Szovjetunió Állami Bankjának igazgatósági elnöki 

tisztségét és a SZU Népbiztosok Tanácsának elnökhelyettesi posztját töltötte be. 1939-ben 

bekerült a párt Központi Bizottságába. 1944-től a Honvédelmi Tanács tagja. 

1947-ben a fegyveres erők minisztere lett Sztálin utódaként, aki ad-

dig a Minisztertanács elnökeként a minisztériumot is vezette. Civil 

politikusként azért esett rá Sztálin választása, mert a háború után 

szükségesnek látta a nagy népszerűségre és hatalomra szert tett ka-

tonai vezetők feletti ellenőrzésének megerősítését. Bulganyin az év 

végén megkapta a legmagasabb katonai rendfokozatot, a Szovjetunió 

marsallja lett. 1948-ban bekerült a Politikai Bizottságba is. 1949-ben 

a minisztérium élére egy katona, Vaszilevszkij marsall került a he-

lyére, „csupán" a Minisztertanács elnökhelyettesi posztját tartotta 

meg. 

A Sztálin halálát követő hatalmi harcban Hruscsovot támogatta. 1953-tól ismét az átszervezett 

Honvédelmi Minisztérium vezetője lett, majd 1955-től a Minisztertanács elnöke. 

1957-ben azonban csatlakozott azokhoz, akik az SZKP Elnökségében Hruscsov megbuktatá-

sára készültek. A csoport lelepleződése után 1958-ban le kellett mondania a miniszterelnök-

ségről, kikerült a párt elnökségéből, majd megfosztották marsalli rendfokozatától is. 1961-től 
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már a Központi Bizottságnak sem volt tagja. 1975-ben, 79 éves korában hunyt el Moszkvá-

ban. 

Churchill, Sir Winston Leonard Spencer  

(Woodstock (Oxfordshire) (Blenheim kastély), 1874. november 30. – London, 1965. 

január 24.)  

Brit politikus, miniszterelnök 1940–1945 és 1951–1955 között. Kiemelkedő képességű 

államférfi, szónok és stratéga, a brit hadsereg tisztje. Élete egyedülálló számú és mélységű 

kutatás tárgya a brit és világtörténelemben betöltött szerepe miatt. Rendkívül termékeny író, 

történelmi tárgyú írásainak elismeréseként az irodalmi Nobel-díj birtokosa (1953). Az első 

világháború előtt kereskedelmi, majd belügyminiszterként szolgált liberális kormányokban. A 

háború idején több minisztériumot is irányított, így az Admiralitás Első Lordja, hadfelszerelé-

si miniszter, hadügyminiszter és légügyi miniszter is volt. Rövid ideig katonaként is szolgált a 

nyugati fronton, ahol a Királyi Skót Lövészek 6. zászlóalját vezette. Churchill egyike volt az 

1915-ös, katasztrofális gallipoli partraszállás politikai és katonai tervezőinek. A történtekért 

főként őt tették felelőssé, mert a katasztrófa nyomán megrendült a kormány is. A két világhá-

ború között pénzügyminiszteri tisztséget viselt. A második világháború kitörése után Churc-

hillt ismét kinevezték az Admiralitás Első Lordjává. Neville Chamberlain lemondását követő-

en, 1940 májusában az Egyesült Királyság miniszterelnöke lett, és ő vezette a tengelyhatal-

mak legyőzésére irányuló brit erőfeszítéseket. Beszédei óriási mozgósító erőt jelentettek a 

szövetséges erők és a brit lakosság számára egyaránt. Churchill a szövetségesek politikájának 

egyik meghatározó egyénisége volt, de a háború végére a nagy konferenciákon már egyre 

kevesebbszer tudta érvényesíteni akaratát az egyre befolyásolhatóbb Roosevelttel és a min-

dinkább erőszakosabbá váló Sztálinnal szemben1945-ben, az elvesztett általános választások 

után az ellenzék vezére lett. 1946. március 5-én mondta el híres fultoni beszédét, melyben 

kijelentette, hogy „A Balti-tenger melletti Stettintől az Adriai- tenger mentén fekvő Triesztig 

vasfüggöny ereszkedik le a kontinensre.” Az általa használt kifejezés később a hidegháborús 

korszak szimbóluma lett, melynek kezdetét sokan éppen Churchill szónoklatában vélik felfe-

dezni.  1951-ben ismét miniszterelnök lett, majd 1955-ben végleg visszavonult.  

Csécsy Imre 

(Budapest, 1893. október 15. – Budapest, 1961. február 6.)  

Polgári radikális politikus, író, politikai író, műfordító, országgyűlési képviselő, a Tár-

sadalomtudományi Társaság elnöke. 

Az első világháború előtt a Nyugatban és a Huszadik Században publikált. 1913-14-ben a 

Galilei Kör tagja, mint galileista kapcsolódott a szabadkőműves mozgalomhoz. 1914-ben az 

Új Magyar Szemle szerkesztője. 1918-ban Jászi Oszkárnak, a Társadalomtudományi Társaság 

vezető egyéniségének és a Huszadik Század főszerkesztőjének titkára lesz a nemzetiségi mi-

nisztériumban, a külügyminisztériumban. Később a Külügyi Népbiztosságon töltött be tiszt-

ségeket. 1919-1921-ig szerkeszti a Világot, majd munkatársa, publikál az Auróra című politi-

kai hetilapban, 1934-1939-ig szerkesztője lesz a két világháború közt a Századunk (1926-

1939) c. folyóiratnak, amely valójában a századelő Huszadik Század (1900-1919) c. polgári 
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radikális szellemiségű tudományos orgánumának folytatása. 

1943-1944-ben Bajcsy-Zsilinszky Endre Szabad Szó c. lapjának munkatársa. 1944-ben meg-

alapítja az illegális Magyar Radikális Pártot, amelynek tagjai a Polgári Demokrata Pártból 

váltak ki, 1945-1948-ban a párt elnöke. 1947-ben képviselővé választják. 1947-1949-ben új-

raindítja a Huszadik Századot. 1949-ben nyugdíjazzák, ezután haláláig fordítással foglalkozik. 

Csécsy polgári demokratikus szellemisége és munkássága a Nyugat, az Új Magyar Szemle, a 

Huszadik Század, a Világ, a Századunk, a Szabad Szó, az 1945 után újraindított Huszadik 

Század hasábjain bontakozott ki. 1949-től következett a kényszerű hallgatás, s ezen időszak 

alatt a francia felvilágosodás jeles filozófusának, Montesquieu-nek műveit fordítja. 

Csillag György István
1044

 

1952.03.01.–? között, az ÁVH VI/2-IX. alosztály (kazincbarcikai internálótábor) 

alosztályvezető parancsnoka., államvédelmi főhadnagyi rangban.
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Décsi (Damweber) Gyula Antal  

(Szentgotthárd, 1919. január 28. – Budapest, 1990. szeptember 18.)  

Ügyvéd, rendőrtiszt, igazságügy-miniszter, ÁVH-s alezredes. Jogi egyetemre járt, 

majd annak elvégzése után 1940-től 1944-ig revizorként dolgozott, 

később pedig a Pénzintézeti Központ jogi osztályának volt munka-

társa.  

 1945 táján lépett be az Magyar Kommunista Pártba, 1945-1950 

között a PRO, később ÁVO, majd az ÁVH-ban működött, s töltött 

be magasabb beosztásokat (1945 végétől őrnagy, 1947 decemberé-

től alezredes). Részt vett számos koncepciós per – Mindszenty-per, 

Rajk-per… – lebonyolításában, s ő írta alá az internálási végzése-

ket. 1950-ben az Államvédelmi Hatóság Vizsgálati Főosztályát ve-

zette, június 23-án az Igazságügyi Minisztérium államtitkárává nevezték ki. 1951. január 27-

től 1952. november 14-ig az igazságügy-miniszter első helyettese volt, majd 1953. február 2-

ig igazságügy-miniszterként működött a Rákosi-kormányban.  

1953. január 16-án letartóztatták, és Péter Gáborral együtt, 9 év szabadságvesztésre ítélték. 

1957-ben egy perújítási eljárás kereteiben nyolc év börtönbüntetésre ítélték hamis tanúvallo-

mások kikényszerítése és törvénysértő eljárásokban való részvétel miatt. Ezt a büntetést ké-

sőbb felezték és szabadlábra helyezték. Ezután az Akadémiai Kiadó szótárszerkesztőségének 

vezetője volt, és innen ment nyugdíjba. 

Dobi István  

(Szőny, 1898. december 31. – Budapest, 1968. november 24.)  
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Miniszter, miniszterelnök, az Elnöki Tanács elnöke. Szegényparaszti családból szár-

mazott.  

Az elemi iskola hat osztályát végezte el. 1916-ban került kapcsolatba 

a földmunkásmozgalommal. A Tanácsköztársaság idején vöröskato-

na volt, fogságba esett, majd internálták. 1921-ben visszatért szülő-

falujába, ahol rendőri felügyelet alá helyezték. Az alatt is tevékeny-

kedett a Földmunkások Országos Szövetségében és a szociáldemok-

rata pártban, de 1936-ban mégis a Független Kisgazdapártba lépett 

be. A szegényparaszti szárny vezetője lett. Mint az FKgP Országos 

Választmányának tagja s a Parasztszövetség szervező titkára, 1937-

től a Földmunkás Tagozat elnöke országos hatáskörű tevékenységet 

fejtett ki. Egy ideig a Kisalföldi Mezőgazdasági Kamaránál dolgo-

zott. 1930-ban beválasztották az Országos Mezőgazdasági Kamarába, tagja lett az Országos 

Mezőgazdasági Munkabér Bizottságnak is. A II. világháború éveiben, mint a Parasztszövet-

ség országos szervező titkára (1941–43) és a Földmunkás Szakosztály elnöke (1943–46) 

együtt küzdött a kommunistákkal és a szociáldemokratákkal. 1944-ben bekapcsolódott az 

ellenállási mozgalomba, de hamarosan behívták katonának, fogságba esett, 1945 nyarán tért 

vissza. 1945. november 15. – 1946. február 23. között államminiszter, 1946. febr. 23-tól nov. 

30-ig földművelésügyi miniszter, 1946. december 18. – 1947. szeptember 24. között ismét 

államminiszter volt. Az FKgP alelnökeként, majd 1947. június 3-tól elnökeként szerepe volt 

az FKgP a munkáspártokkal való együttműködésében. 1948. április 16-tól december 10-ig 

földművelésügyi miniszter, 1948. december 10-től 1949. szeptember 5-ig miniszterelnök, 

1949. szeptember 5-től 1952. augusztus 14-ig a minisztertanács elnöke, majd 1952. augusztus 

14-től 1967. április 14-ig, nyugdíjba vonulásáig a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának 

elnöke. Tagja volt 1954-től 1968-ig a Hazafias Népfront Országos Tanácsának, 1955–65-ben 

a Termelőszövetkezeti Tanácsnak. Az 1956-os forradalom és szabadságharcban következete-

sen kiállt a szocialista építés védelmében, a Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány megalaku-

lása és a szocialista építés folytatása mellett. 1959 őszén kérte felvételét az MSZMP tagjai 

sorába, a Központi Bizottság tagjává választotta. 1968-tól az Országos Szövetkezeti Tanács 

elnöki tisztét is ellátta. Komárom megye országgyűlési képviselője volt. 

Farkas Mihály (Lőwy Hermann) 

 (Abaújszántó, 1904. július 18. – Budapest, 1965. december 6.)  

Zsidó származású magyar kommunista politikus, honvédelmi miniszter, a Rákosi-

korszak meghatározó személyisége, a teljhatalmú „négyesfogat” és a szűkebb úgynevezett 

„trojka” tagja volt. (A bizalmatlanul kezelt Révai nélküli hármasukat szokás „trojka” névvel 

illetni.) 

A trianoni békeszerződés után Kassán, Csehszlovákiában maradt családjával. Az 1920-as 

évektől Kassán és Prágában kommunista pártmunkás volt, 1925-1929 között e tevékenysége 

miatt börtönben ült. Szabadulása után részt vett a spanyol polgárháború harcaiban, majd a 

Szovjetunióba került. A második világháború idején részt vett a Moszkvából irányított és 
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végzett háborúellenes propagandatevékenységben. Első felesége, Löwy Regina emigrálása 

után 1931-ben vette feleségül Käthe Rüdigert a Szovjetunióban. 

A legtöbb moszkovitához hasonlóan 1944 végén érkezett Magyarországra. 1948. szeptember 

9-étől 1953. július 2-áig honvédelmi miniszterként tevékenykedett, 1950 novemberétől pedig 

a KV előtt is eltitkolt Honvédelmi Bizottság (HB) tagja lett Rákosi és Gerő mellett. Kinevezé-

se alkalmával vezérezredesi, majd 1950. november 15-től hadseregtábornoki rangot viselt. 

Miniszterként egyik fő feladatának tekintette, hogy a honvédség átalakítása során a régi ludo-

vikásokat eltüntesse.  

 

Kádár János és Farkas Mihály, 

Kossuth Lajos tér, nagygyűlés, a  

DISZ megalakulása, 1950. június 18.
1046

 

 

 

Szervezőként részt vett a tábornokok perében. Az ÁVO, 

majd a belügyminisztériumtól 1949-ben különvált és a 

HB alá rendelt ÁVH egyik politikai irányítójaként az alatta elkövetett törvénysértő cselekede-

tek egyik irányítója volt. 1949-ben Kádár János belügyminiszter mellett tevékeny szerepet 

vállalt Rajk László koncepciós perének lebonyolításában. Első feleségétől született fia, Far-

kas Vladimir az ÁVH egyik leghírhedtebb tagja volt, akit apjával együtt a Rákosi- és a Kádár-

rendszer is bűnbaknak kiáltott ki az 1950-es évek eleji sztálinista terrorért (noha abban gya-

korlatilag a teljes korabeli pártvezetés különböző mértékben ugyan, de érintett volt). 1953-

ban, a fordulat idején önkritikát kellett gyakorolnia, elvesztette miniszteri tárcáját és Révaival 

együtt kizárták a PB-ből. Az 1956-os forradalmat megelőző napokban a diákság egyik köve-

telése Rákosi és Farkas népbíróság elé állítása volt. A forradalom leverését követően 1957 

tavaszán és nyarán a csúcsvezetők közül egyedüliként, az ÁVH-t vezető Péter Gáborhoz ha-

sonlóan „a személyi kultusz éveiben” elkövetett bűnökért és törvénysértésekért bíróság elé 

állították, és tizenhat évnyi börtönbüntetésre ítélték, ahonnan 1961-ben szabadult. 

Szabadulása után a Gondolat Könyvkiadó lektoraként dolgozott. Sohasem rejtette véka alá a 

kommunizmusba vetett hitét, s mindvégig kiállt saját ártatlansága mellett. Munkatársai és 

főnökei meg voltak elégedve munkájával, s többször kitüntetésre is előterjesztették, amit 

azonban a Központi Bizottság megvétózott. Míg első, '20-as évekbeli bebörtönzésekor felesé-

ge hagyta el, a második rabsága fiától szakította el. Mindezek, valamint a központi pártbizott-

ság vele szemben megnyilvánuló magatartása, amely világossá tette számára, hogy nincs he-

lye a további politikai életben, mély depresszióba sodorták, s végül öngyilkosságba kergették. 

 

„Farkas Mihály (eredetileg Lőwy Herman) a moszkvai négyes „vízhordója": a csapat 

legkisebb képességű tagja. Gépmester. A húszas évek elején Michael Wolf néven kommunista 

pártmunkás Kassán, 21 éves korában (1925-ben) 6 és fél évi börtönre ítélik. Már ül, amikor 

megszületik a Lenin emlékére Vladimírnak nevezett fia. Wolf is Moszkvában kezdi a nemzet-

közi mozgalmárok útját, Berlin (1932) után Belgium, Hollandia és Franciaország, majd Spa-
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nyolország az állomáshelye. RM
1047

 1941-ben a magyar párt megerősítésére kéri ki őt a cseh-

szlovákoktól, és ekkor fordítja magyarra a nevét. RM távollétében a moszkvai Kossuth rádió 

főkorifeusa akart lenni. Gerővel, Nagy Imrével és Révaival együtt már 1944 végén hazatér. 

Főképp Gerőre féltékeny. Államtitkárként ő szervezi az MKP „alá" a rendőrséget. Bármi is a 

posztja, az erőszakszervezetek – rendőrség, politikai rendőrség, katonaság – közül legalább 

egynek az irányítója. Mindig "odateszi magát": Farkas, az farkas. Az ÁVH-n állítólag neki-

gyürkőzött, hogy részt vesz elvtársa, Rajk László verésében, de leintették. Ekkor épp honvé-

delmi miniszter. Szereti az egyenruhát. Moszkvai káderezésében azt írják róla: öntelt, túl hiú, 

úrhatnám, Lukács György szerint címeres gazember. Mások azt mondták: izgága, sunyi, pöfe-

teg, műveletlen, durva, jellemtelen karrierista, vagy szuggesztív és lenyűgöző – több ifivezető 

a fiának a Mihály nevet adja. A négyek közül FM éppen csak megéli a hatvan évet.”
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Földvári Rudolf  

1921. május 20-án született Kispesten.  

Szülei, rokonai szegénysorban élő munkások voltak. Apja asztalos és faszobrász, aki a 

munkanélküliség elől menekülve 1925-1927 között Törökországban vállalt munkát, ahová 

családja is követte. Édesanyja hazatérésük után egy évvel meghalt. Az elemi és polgári iskolát 

kitüntetéssel végezte, mégsem tanulhatott tovább. Kifutófiú, betanított munkás volt, végül 

tizenhat évesen lakatostanuló lett. 1940-ben szabadult a Budapesti Kereskedelmi és Iparkama-

ra Tanoncérem kitüntetésével, amelyet a gyár meós, majd segédművezetői beosztással hono-

rált. A Hofherr gyári munkáskollektíva megerősítette benne, hogy „egy szakmunkásnak csak 

akkor lehet becsülete a munkatársai és a vezetői előtt, ha a munkáját fegyelmezetten végzi, ha 

szüntelen gyarapítja szakmai és társadalmi ismereteit, általános műveltségét, és ha szolidáris 

a munkatársaival". A munkásszolidaritás számtalan példáját látta az üzemben, és annak aktív 

résztvevője is volt. Először az inasok bizalmija lett, majd ő kezelte a munkássegély tartalék-

alapot. 1942-ben bevonult, néhány napos frontszolgálat után, 1944 karácsonyán szovjet fog-

ságba esett, ahonnan 1945 őszén szabadult. Még ebben az évben tagja lett a Magyar Kommu-

nista Pártnak, amelynek „lelkesítő, tettekre hívó programja, politikája" vonzotta. Az ezt köve-

tő két évet a hit és a bizalom kezdetének, kialakulásának tartja. „Hit egy új, egy szebb, egy 

jobb világ megteremtésében, bizalom a Magyar Kommunista Párt és az MKP akkori vezetői 

iránt." Későbbi életútja során hitét nem, de a pártba és vezetőibe vetett bizalmát elvesztette. 

Társadalmi munkát végzett az újjáépítésben. Tanult: beiratkozott a gépipari technikumba, 

háromhetes pártiskola és vidéki agitációs szervezőmunka után tért vissza a gyárba, ahol az 

üzemi pártszervezet helyettes titkára lett. 1946 végén a kerületi PB függetlenített propagandis-

tájává, 1948-ban a SZOT propagandaosztályának vezetőjévé nevezték ki. Nevéhez fűződik az 

Élmunkás-jelvény bevezetése és a sztálini munkaverseny megszervezése 1949-ben. 1951-ben 

a pártfőiskolát kitűnő eredménnyel végezte, ezt követően az MDP Központi Vezetősége ká-

derosztályának helyettes vezetője. Főnöke, Kovács István felszólítására nevét Frankról Föld-

várira változtatta. Másfél év múlva Rákosi Mátyás a Budapesti Pártbizottság első titkárává 

neveztette ki, emellett tagja lett a Fővárosi Tanácsnak, az MDP Központi Vezetősé-gének és a 

legfőbb hatalmi szervnek, az MDP Politikai Bizottságának. 1953-ban országgyűlési képvise-
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lővé választották. 1953 márciusában Rákosi Mátyással és Házi Árpáddal együtt tagja a Sztálin 

temetésén részt vevő magyar küldöttségnek. Június 13-16-a között részt vett Moszkvában a 

szovjet és magyar pártküldöttség tanácskozásán, ahol a szovjet vezetők súlyos kritikával illet-

ték a magyar politikát. Hazatérve Földvári fontosnak tartotta tájékoztatni a budapesti pártve-

zetőket a történtekről, bírálta Rákosi Mátyást és a Politikai Bizottság munkáját. Nagy Imre 

kormányprogramjával egyetértve annak megvalósításán kezdett dolgozni. Ez volt politikai 

pályafutásának első fordulópontja. Korábbi kételyei erősödtek, és ez a párt felső vezetésével 

szembeni távolságtartáshoz, visszahúzódáshoz vezetett. Nem tudta,, nem akarta átvenni a 

pártvezetők beosztásával járó életmódot. Számos kritika érte a vezetők részéről, lakását sze-

gényesnek tartották, kritizálták öltözködését, viselkedését. „Földvári tüntet a proletárságá-

val" – mondta Gerő Ernő a Politikai Bizottság tagjai előtt. 1954 májusában az MDP III. kong-

resszusa előtt a budapesti pártértekezleten – ahol Rákosi több ellenszavazatot kapott – a sza-

vazatszedő bizottság elnökének Rákosi és Gerő jelenlétében adott utasítást arra, hogy közölje 

a kongresszusi küldöttekre leadott ellenszavazatok számát is. Ezt követően a kongresszuson 

Földvári kimaradt a Politikai Bizottságból, és vidékre helyezték. Az eltávolítás, bár büntetés-

nek szánták, Földvári számára megkönnyebbülést jelentett, hiszen már látta, hogy tagsága a 

legfőbb hatalmi szervben csak formális, ő csak dekorációs elem, ő a fiatal munkáskáder. Az 

MDP Borsod-Abaúj-Zemplén megyei első titkáraként a megye gazdasági, szociális és kultu-

rális elmaradottságának csökkentésén és felszámolásán kezdett dolgozni. A felső vezetésnél 

lényeges gazdasági, politikai, jogi és személyi intézkedéseket sürgetett, de a lakásépítés meg-

indításán kívül nem sok eredményt ért el. Saját hatáskörében a közéleti tisztaság, nyitottság 

megteremtésével és a személyes példamutatás eszközeivel próbált változásokat elérni.  

Földvári Rudolf1956. november végétől december közepéig a megyei munkástanács elnöke, 

majd '57. január végéig a megyei tanács elnöke volt. Ezután megszűnt a politikai tevékenysé-

ge, elhagyta Miskolcot, és a kispesti Vörös Csillag Traktorgyárban helyezkedett el. 1957. 

március 15-én kizárták az MSZMP-bői 1957 májusában letartóztatták, és 1958. június 18-án 

életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték. 1961-ben szabadult, ezt követően a Vörös Csillag 

Traktorgyárban lakatos, majd műszaki vezető. Több műszaki könyv fordítója. 1981-től nyug-

díjas. A politikától visszavonultan él családjával. 1990-ben kezdeményezésére megalakult a 

borsodi 1956-os Munkástanácstagok Baráti Társasága 

Garasin Rudolf  

(Csáktornya, 1895. március 27. - Budapest, 1969. augusztus 15.) 

A polgári iskola elvégzése után nyomdász inas lett, és mint 

szedő dolgozott. A fiatal segéd a nyomdászszakszervezetben és az 

MSZDP-ben tette meg hat évtizedes munkásmozgalmi útjának első 

lépéseit. 1915-ben a nagykanizsai 20. honvéd gyalogezreddel az 

orosz frontra került. A frontélet első napján fogságba esett. 1915 

decemberében a kosztromai hadifogolytáborba került. 1916-ban 

Ljubim városába vitték munkára, ahol nyomdában dolgozott. 

1917 februárja után kapcsolatba került a bolsevikok helyi képviselő-

ivel. A foglyokból rendfenntartó egységet szervezett, amely 1917 

novemberében részt vett a városban a rendőrség, a katonai kiegészítő parancsnokság lefegy-
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verzésében. A hadifogoly internacionalisták vörösgárdista egységet alakítottak, amely Garasin 

Rudolf parancsnoksága alatt részt vett a környékbeli ellenforradalmi csoportok felszámolásá-

ban. 1918 januárjában felvették a bolsevik párt tagjai közé. 1918 áprilisában küldött a hadi-

foglyok moszkvai kongresszusán. 

Az év nyarán a ljubími CSEKA osztag élén harcolt a Jaroszlavlban 

kirobbant eszer lázadás ellen. A Magyarországi Tanácsköztársaság 

kikiáltása után internacionalista dandár alakult a magyar kommün 

megsegítésére. Garasin lelkes résztvevője e munkáknak. 1919 nya-

rától a dandár kötelékében alakult lovasosztály, később lovasezred 

parancsnokának segédtisztje, majd 1919 végén ezredparancsnok. 

Az ukrán nacionalistákkal és Gyenyikin tábornok csapataival vívott 

hősi harcok történetét megírta az 1961-ben kiadott színes vissza-

emlékezésében: a „Vörössapkás lovasok"-ban. 

1920 augusztusában Garasin leszerelt. Kezdetben a Moszkvában működő, a város kommuná-

lis és ipari szükségletének kielégítését segítő Magyar Munkásosztag vezetője volt. 1920 végén 

pártmegbízatást kapott: az Altaj vidékéről szállította a városok számára az életet jelentő ke-

nyérnek valót. 1921-1922-ben odaadó munkát végzett a magyar politikai emigránsok kicseré-

lését intéző iroda élén. 1923-ban visszatért szakmájához. Mérnöki képesítést, szerzett. Egy 

ideig a 26. sz. nyomda vezetője, később a moszkvai nyomdaipari tröszt igazgatója, végül a 

Szovjetunió Könnyűipari Minisztériumának főosztályvezető-helyettese. 

A moszkvai magyar kommunisták politikai életének aktív résztvevője, a Bajtársi Kör egyik 

vezetője. 1941-ben a fasiszta támadáskor ismét fegyvert fogott. A háború második felében 

partizánosztag szervezésével, kiképzésével bízták meg. 1945-ben őrnagyi rangban részt vett 

hazánk felszabadításában. Helyettes főszerkesztője volt a szovjet hadsereg Igaz Szó című ma-

gyar nyelvű lapjának. 1947-ben szerelt le és tért haza véglegesen. 

1952-től a Belügyminisztérium Büntetés-végrehajtási Főosztályát vezette. 1953. július 22-től 

büntetés-végrehajtási ezredesként a Börtönügyi Osztály vezetője lett. A táborok felszámolá-

sának egyik ellenőrzője volt. Az Igazságügyi Minisztérium, vezető beosztású munkatársa, 

majd a Belügyminisztériumban a határőrség ezredeseként szolgált. 1957-től nyugdíjazásáig a 

Magyar Népköztársaság nagykövete Mongóliában. A magyar és a nemzetközi munkásmozga-

lomban tanúsított katonai és polgári érdemeiért számos magyar, szovjet és mongol kitüntetést 

kapott. 1967-ben, a Nagy Októberi Szocialista Forradalom 50. évfordulóján Lenin-renddel is 

kitüntették. 

Gerő Ernő,  

(Terbegec, Hont vármegye 1898. július 8. – Budapest, 1980. március 12.)  

Születési nevén Singer Ernő, illegális nevén Szeges Ernő. Magyar kommunista politi-

kus, több magyar kormány tagja különböző beosztásokban, 1956-ban az MDP első titkára, 

szovjet NKVD-tiszt.  

A magyarországi Tanácsköztársaság alatt a Kommunista Ifjúmunkások Magyarországi Szövet-

sége (KIMSZ) apparátusában dolgozott, küldött is volt a szövetség 1919. június 20-22. között 
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tartott kongresszusán. A Vörös Hadsereg tagja is volt, de nem teljesített frontszolgálatot. Utá-

na Bécsbe szökött. 

Később Csehszlovákiában, Romániában, az ifjúmunkás szerveze-

tekben is dolgozott. 1922-ben hazaküldték Magyarországra, de 

szeptemberben hetven másik aktivistával együtt letartóztatták, majd 

májusban 15 év börtönre ítélték. 1924-ben azonban kiadták a Szov-

jetuniónak. Itt beiratkozott a Nemzetközi Lenin Iskolába. Felvette a 

szovjet állampolgárságot és az NKVD ügynöke lett. 

A spanyol polgárháborúban egy nemzetközi brigád parancsnoka és 

egyben a szovjet NKVD (a KGB elődszervezete) képviselője volt. 

Ebben a minőségében könyörtelen harcot folytatott a szintén Fran-

cisco Franco ellen küzdő trockisták ellen és ezzel a tevékenységével 

kiérdemelte „a barcelonai mészáros” gúnynevet. Tettestársként felelős Andrés Nin, a spa-

nyolországi Egyesült Marxista Munkáspárt (POUM) vezetőjének 1937. június 20-án történt 

meggyilkolásáért. 

1939 és 1941 között a KMP képviselője volt a Kommunista Internacionáléban és szerkesztette 

az Új Hangot, a Szovjetunióban élő emigráns magyar kommunisták lapját. Miután az Interna-

cionálét feloszlatták, az ellenséges hadseregek hátországában illetve a hadifoglyok közti agi-

táció és propaganda egyik irányítója volt. 

1944 novemberében részt vett a magyar fegyverszüneti delegáció tárgyalásain, majd Farkas 

Mihállyal, Nagy Imrével és Révai Józseffel együtt Szegeden megalakította az MKP új Köz-

ponti Vezetőségét. 

1949 és 1957 között a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) tagja. 1945 után fontos szere-

pet játszott a kommunista párt magyarországi hatalomátvételének megszervezésében. 1945 és 

1949 között közlekedésügyi miniszter, 1948 – 1949 között pénzügyminiszter, majd állammi-

niszter. 1952 és 1954 között miniszterelnök-helyettes volt, s egyben belügyminiszter (1953. 

július 4. – 1954. június 6.). Belügyminisztersége alatt átszervezte a politikai rendőrséget, az 

Államvédelmi Hatóság a Belügyminisztérium szervezeti rendjébe, a megyei államvédelmi 

osztályok pedig a megyei rendőr-főkapitányságok struktúrájába kerültek. Az átszervezéssel 

évtizedekre eldőlt a politikai rendőrség államigazgatásban elfoglalt helye. 1954 és 1956 kö-

zött az MDP Központi Vezetősége Gazdaságpolitikai Bizottságának elnöke volt és ebben a 

minőségében azon fáradozott, hogy visszafordítsa a Nagy Imre által első miniszterelnöksége 

alatt hozott intézkedéseket. Rákosi lemondása után 1956 júliusától Gerő volt a Magyar Dol-

gozók Pártja Központi Vezetősége első titkára, mint a keményvonalasok Rákosi után második 

legerősebb vezetője. A szovjet vezetés elvárásait azonban ő sem tudta maradéktalanul teljesí-

teni. 

1956. október 15-én Jugoszláviába utazott, és csak október 23-án este érkezett vissza Buda-

pestre. 1956. október 23-án este telefonon kérte a szovjet csapatok beavatkozását Hruscsovtól. 

A Budapestre érkezett Mikojan és Szuszlov javaslatára az MDP KV 1956. október 25-i ülésén 

leváltották; 29-én családjával együtt Moszkvába szállították. Az MSZMP IIB 1957 februárjá-

ban határozatot hozott, hogy soha többet nem térhet vissza Magyarországra, de „száműzetés-
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ét” már márciusban egy évre csökkentették. 1960-ban jött haza Magyarországra. Nyugdíjas-

ként fordításokból élt. 1980. március 12-én halt meg Budapesten. 

 

„Gerő (eredetileg Singer) Ernő tizedik gyermekként született egy újpesti vegyeskeres-

kedő családjába. Gerő a párt komisszárja azért is, mert hetedik érzékszerve érzékenyen rea-

gál a legkisebb moszkvai változásra is. Nagy aszkéta és titokzatos szfinx. Nem szerették, és ő 

sem szerette az embereket, két éven át mégis orvosnak tanult. A Tanácsköztársaság idején 

nincs említésre méltó szerepe (21 éves), mégis emigrál. 1922-ben hazaküldi a párt, bő fél év 

után elfogják, és 15 évre ítélik. 1924-ben őt is kiadták a Szovjetuniónak. 1925–28-ban a fran-

ciaországi magyar kommunisták vezetője. Négy nyelven beszél. A spanyol polgárháborúban 

egy nemzetközi brigád parancsnoka, Pedro álnéven társai likvidátora (a „barcelóniai mészá-

ros"). Büntetése: bátor, okos, csúnya és rossz természetű felesége. Miközben az asszony Fran-

ciaországban dolgozott, a szenvtelen férj rövid ideig együtt él egy nővel, aki fiút szül neki. 

Erzsébettől mégsem válik el. (Kapcsolatukról azt mondják: biztos az ágyban is szemináriumot 

tartanak egymásnak. Csak örökbe fogadott gyermekük volt.) A Kominternben a KMP képvise-

lője, és a KI-titkár Manuilszkij jobbkeze. Kíméletlen szervező. Itthon ez a rideg, mogorva és 

zárkózott ember az újjáépítés jelképe lesz. („Éljen Gerő, a hídverő!") Tőle állítólag jobban 

féltek, mint Rákositól. Ez a botcsinálta gazdaságpolitikus lesz a nagy szovjet plánok magyar 

indigója, a hatalom főmérnöke, tiszteletbeli akadémikus, RM árnyéka, leghűbb támogatója és 

legfőbb buktatója – pár hónapig utóda. 1956-ban a forradalom elől ő is a SZU-ba mene-

kült.”
1049

 

Hegedűs András 

1922. október 31-én született Szilsárkányban középbirtokos parasztcsaládban.  

Apját korán elvesztette. A soproni evangélikus líceum elvégzése után 1941-ben be-

iratkozott a budapesti József Nádor Műszaki Egyetem villamosmérnöki karára.
1050

 A német 

megszállás alatt a Békepárt aktivistája, és a Kommunista Ifjúsági Szövetség Titkárságának
1051

 

tagja. 1945 januárjában az akkor alakult MADISZ
1052

 vidéki titkára, később országos szerve-

zőtitkára lett. Itt oktatási ügyekkel és a MADISZ vidéki szerveinek létrehozásával foglalko-

zott.  
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 Pünkösti Árpád: Rákosi, Sztálin legjobb magyar tanítványa. 
1050

 Ez így nem igaz, mert azon az egyetemen nem volt 1941-ben villamosmérnöki kar! Ezt csak 1949-ben alapí-

tották. Addig a villamos szaktárgyakat is a gépészmérnöki karon oktatták! Az életrajz az 1956-os Intézet leírása 

alapján készült. 
1051

 Nem azonos az 1957-ben alakult Magyar Kommunista Ifjúsági Szövetséggel (KISZ)! A Kommunista Ifjúsá-

gi Szövetség (rövidítve ez is KISZ) a KIMSZ (Kommunista Ifjúmunkások Magyarországi Szövetsége) utódszer-

vezete volt! A Kommunista Ifjúsági Szövetség (rövidítve ez is KISZ) a KIMSZ és az utódszervezetei 1919-1937 

között illegalitásban működtek. 
1052

 Magyar Demokratikus Ifjúsági Szövetség.  A Magyar Kommunista Párt kezdeményezésére megalakult 

MADISZ össze akarta fogni az egész ország demokratikus ifjúságát egy közös cél: az ország újjáépítésében, 

védelmében való egységes és aktív részvétel érdekében.  Célul tűzte ki az ifjúság politikai, kulturális nevelését és 

érdek-védelmét.  Az akkori politikai helyzetben azonban nem válhatott egyedüli ifjúsági szervezetté, mert szinte 

az országosan kibontakozó ifjúsági szövetséggel egyidőben alakulnak meg a különböző demokratikus pártok 

mellett az önálló ifjúsági szervezetek, majd a különböző klerikális ifjúsági szervezetek is. 
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1946. március elején három hónapos pártfőiskolai tanfolyamra küldték. 1947 végétől Gerő 

Ernő szakreferense mezőgazdasági kérdésekben, illetve az MKP KV Mezőgazdasági és Szö-

vetkezeti Osztály helyettes vezetője, később vezetője. 1950-től az MDP KV Titkárság tagja, a 

KV Szervező Bizottság póttagja. Az MDP II. kongresszusán a PB 

és a KV Szervező Bizottság rendes tagja lett. 1951. november 3-tól 

földművelésügyi miniszterhelyettes, majd 1952. január 5-től az ál-

lami mező- és erdőgazdaságok minisztere.  

Az első Nagy Imre-kormányban a Minisztertanács első elnökhelyet-

tese, egyben a földművelésügyi tárca vezetője. 1955. április 18-án a 

Minisztertanács elnökévé nevezték ki.  

1956. október 24-én leváltották miniszterelnöki tisztségéből, de 

másnapig még tagja maradt a kormánynak. Október 28-án ő írta alá 

antedatálva a szovjet hadsereg segítségül hívásáról szóló kérelmet! 

Október 28-án elvesztette KV és PB tagságát, majd október 29-én a Szovjetunióba menekítet-

ték.  

Az SZKP KV ülésein többször felmerült neve az alakítandó magyar ellenkormánnyal kapcso-

latban, de a november 3-i SZKP KV magyar vezetőkkel kibővített ülésén nem vett részt és 

nem szerepelt neve a Horváth Imre moszkvai nagykövet által készített kormánylistán sem.  

A Szovjetunióban a Szovjet Tudományos Akadémia Filozófiai Intézetének főmunkatársa volt, 

1958 szeptemberében tért vissza Magyarországra. Először az MTA Közgazdaság-tudományi 

Intézetének munkatársa, majd 1962-től a KSH elnökhelyettese. 1963-tól az MTA Szociológiai 

Kutatócsoport igazgatója, és a Valóság főszerkesztője. Főszerkesztői tisztéből 1965 tavaszán 

váltották le.  

1966-tól tanított a Marx Károly Közgazdaság-tudományi Egyetemen. 1968-ban elítélte a 

csehszlovákiai bevonulást, ezért elbocsátották állásából, és az MTA Ipargazdaságtani Kutató-

csoportjához helyezték főmunkatársnak.  

1972-ben előadást tartott Varsóban „A modernizáció és Kelet-Európa” címmel. 1973-ban az 

MSZMP PB határozatot hozott „néhány társadalomkutató antimarxista nézeteiről” és 1973 

májusában az ún. „filozófusperben” revizionizmus vádjával elítélték, kizárták a pártból, és 

elbocsátották állásából.  

1973 és 1974 között gazdasági tanácsadó, 1975-ben ment nyugdíjba. 1986 decemberében 

részt vett az illegális 56-os konferencián, majd 1988 decemberében előadást tartott a Széche-

nyi István Szakkollégium és Társadalomtudományi Klub első legális és nyilvános 56-os kon-

ferenciáján. 1988-ban az MKKE címzetes egyetemi tanárává választotta. 

Hruscsov, Nyikita Szergejevics  

(Kalinovka, 1894. április 15. – Moszkva, 1971. szeptember 11.)  

Orosz nemzetiségű szovjet kommunista politikus, Sztálin halála után, 1953-tól 1964-ig 

a Szovjetunió Kommunista Pártja (SZKP) első titkára, 1958 és 1964 között pedig a Miniszter-

tanács elnöke. 
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Nevéhez fűződik az 1953-ban megkezdett desztalinizáció, a szembenézés a sztálinizmussal az 

SZKP XX. kongresszusán, a magyarországi 1956-os forradalom leverése, a szovjet űrprogram 

elindítása, valamint a kubai rakétaválság kiprovokálása és megoldása is. 

1894. április 17-én született egy Kalinovka nevű faluban, az Orosz Birodalom részét képező 

Kurszki kormányzóságban. Apja Szergej Nyikanorovics Hruscsov földműves, anyja 

Kszenyija Ivanovna ? (Hruscsova; leánykori nevéről nincs adat). 

1918-ban csatlakozott a Vörös Gárdához, a Vörös Hadsereg előd-

jéhez és belépett a Oroszországi Kommunista (bolsevik) Pártba. 

1918-tól 1921-ig részt vett az Oroszországi polgárháborúban zász-

lóalj komisszárként. 1931-34 között Moszkvában kerületi párttit-

kár. 1933-35 között a moszkvai városi pártbizottság másodtitkára. 

Ő irányította a főváros első metróvonalainak építését. 1934-től a 

KB tagja. 1938 és 1949 között az Ukrajnai Kommunista Párt Köz-

ponti Bizottságának vezető titkáraként dolgozott.  

A sztálingrádi csata alatt politikai népbiztos.
1053

  

Sztálin halála után, 1953-tól 1964-ig az SZKP első titkári pozícióját töltötte be. Hruscsov elő-

ször lelkes sztálinistaként kezdte, ennek ellenére az SZKP XX. kongresszusán elítélte Sztálin 

bűneit majd az 1956-ban tartott ENSZ közgyűlésen is megtette ugyanezt. Bírálata Sztálin bű-

neire, személyi kultuszára vonatkozott, a szocialista rendszerre nem. 

 „… épp Hruscsov beszédéből tudhatjuk, hogy beszédének és politikájának nem volt 

más célja, mint a beismert válságnak olyan meghaladása, amely kiiktatja a rendszerkritika 

leghalványabb kísérletét is. Nem a fából vaskarika megalkotásának kísérlete volt a történelmi 

tette Hruscsovnak, hanem a válság beismerése és ezen keresztül az államszocialista rendszer 

korlátainak önkéntelen jelzése. Hruscsov nem megszüntetni, hanem épp ellenkezőleg: meg-

őrizni akarta a sztálinizmust, csak épp Sztálin és kultusza, a sztálinizmus túlkapásai nélkül.” 

Nevéhez fűződik az 1956-os magyar forradalom leverése, a kubai rakétaválság valamint a 

berlini fal felépítése is. 

Az általa szorgalmazott reformok csak kis mértékben valósultak meg. Jobb kapcsolatokat 

ápolt Jugoszláviával. 

1964-ben a párton belüli ellenfelei eltávolították a hatalomból, helyére Leonyid Iljics Brezs-

nyevet választották meg. A megszokottól eltérően nem került börtönbe, de élete utolsó 7 évét 

teljesen visszavonultan és elszigetelten, lényegében házi őrizetben élte. 

Justus Bernát Pál 

(Pécs, 1905. április 7. – Temesvár, 1965. december 28.)  

Költő, műfordító, társadalomtudományi író, szociáldemokrata ideológus. 

Jusztusz Mór államvasúti hivatalnok és Perls Anna gyermekeként született, izraelita vallású 

családban. 1915 és 1923 között a budapesti Kölcsey Ferenc Gimnáziumba járt, ahol tanulmá-
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 Az „Ellenség a kapunál” című filmben a hadsereg komiszár alakja róla mintázódott.  



Rónaföldi Zoltán  A „borsodi kooperáció” és Kazincbarcika építése 557 

nyait végig jó és jeles érdemrenddel zárta. Ugyanitt érettségizett 1923-ban, az iskola értesítője 

a „a jelesen érettek” között említi Justus nevét. „Március 15-ei ünnepünk hatása alatt – írja a 

gimnázium éves értesítője – pedig két tanítványunk édesapja, Jusztusz Mór ny. MÁV főfelü-

gyelő úr 52.000 koronás Petőfi-alapítványt adott át az igazgató úrnak.” Bölcsészetet 1924 és 

1927 között Bolognában és Párizsban tanult. Ebben az időszakban Károlyi Mihállyal és Basch 

Viktorral megalakították: Az Emberi Jogok Ligája magyar tagozatát. 1925-től tagja volt az 

MSZDP-nek. Hazatérése után tagja lett Kassák Lajos Munka-körének. Innen 1930-ban kizár-

ták, mert az irodalmi kulturális tevékenység mellett politikai aktivitást is szorgalmazott. Kas-

sák hatása versei tartalmában és formájában is érzékelhető, ugyanakkor messze nem nevezhe-

tő Kassák-epigonnak; lírájában ugyanúgy érezhető a Nyugat második és harmadik nemzedé-

kének hatása. Jóllehet korai ciklusában fellelhetőek a klasszikus témák (Vers, füttyszóra; A 

távozó után; Zápor; Levelek őszi tánca; Tavaszi szél; stb.), ám lírai témái között egyre gyak-

rabban feltűnik: a munka, az ember, a „harcos élet”, a küzdelem, a lázadó, a változásért kiál-

tó ember képzete. E finom szemantikai eltolódás rajzolja körül Justus líráját: a finom, a lét 

általános problémái felé forduló beállítódás és a néven nevezett, a szocialista öntudat, sőt hit 

nyomát magán viselő témák (pl. Kunfi Zsigmond; Carlo Rosselli) keveredése. Elméleti felké-

szültsége révén az MSZDP egyik meghatározó ideológusa volt, 1929-ben szocialista diák 

mozgalmat alapított. 

1934–1936-ig Bécsben, Berlinben és Párizsban élt. Hazatérése után, 1944-ig bank és magán-

tisztviselő volt. A munka mellett aktív tagként működött az 

MSZDP-ben, volt az V., VI. és a VII. kerületi szervezet titkára is. 

1943 és 1944 között a párt értelmiségi csoportjának (Gábori György-

gyel együtt) egyik vezetője volt. Számos közgazdasági és politikai 

tanulmánya jelent meg, jelentős a politikai ismeretterjesztő füzetei-

nek száma. Tagja volt a Mónus Illés vezette Marx-Engels válogatott 

műveit fordító, kiadó vállalkozásnak. A kötet előszavát is Ő írta. A 

háború alatt munkatáborba (Bor) vitték. Innen megszökött és csatla-

kozott Tito partizánjaihoz. A felszabaduláskor Temesváron tartóz-

kodott és az újra indult Szabad Szó munkatársa lett. 1945-ben az 

SZDP központi vezetőségének tagja, agitációs és propagandaosztá-

lyának vezetője, a Szocializmus című lap szerkesztője lett. 1945 áprilisában beválasztották az 

Ideiglenes Nemzetgyűlésbe. 1949-ben koholt vádak alapján letartóztatták és a Rajk-per 

nyolcadrendű vádlottjaként életfogytiglanit szabtak ki rá. 

A Rajk-pert (számos más koncepciós perrel egyetemben) a desztalinizáció jegyében újratár-

gyalták és felmentették; 1955. november 29-én szabadult. 1956. szeptember 27-én rehabilitál-

ták, így visszatérhetett az irodalmi életbe, ahol a Corvina Kiadó szerkesztőjeként dolgozott, 

miközben a korszak egyik legnagyobb tekintélyű prózai fordítójává (magyarról idegen nyelv-

re és idegenről magyarra egyaránt) nőtte ki magát. 

Kádár János (1945-ig Csermanek János) 

(Fiume, 1912. máj. 26. – Bp., 1989. júl. 6.) Kommunista politikus, pártvezető. 
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1918-ig Kapolyon nevelőszülőknél nevelkedett. 1918-tól Budapesten élt, ahol elemi, 

majd polgári és iparostanonc iskolát végzett, 1929-ben szabadult fel és irodagép- műszerész 

lett. 1929-től a Vasas Szakszervezet ifjúsági csoportjának tagja, 1930. szeptember 1-jén részt 

vett a nagy budapesti tömegtüntetésben. 1930. szept.-től a KIMSZ és a KMP tagja. 1930. 

nov.-ben letartóztatták, de bizonyítékok hiányában szabadon engedték, egyidejűleg rendőri 

felügyelet alá helyezték. 1933-tól a KIMSZ Titkárságának egyik ülésén több társával együtt 

letartóztatták és októberben kétévi fegyházra ítélték. 1934. júniusban részt vett a budapesti 

Gyűjtőfogházban megszervezett éhségsztrájkban. Büntetése hátralévő részét a szegedi Csil-

lag-börtönben töltötte le, ahol megismerkedett Rákosi Mátyással.  

1935-ben a KMP utasítására az SZDP Budapesti VI. kerületi szervezetének, 1940-ben Végre-

hajtó Bizottságának tagja és az ifjúsági csoport vezetője lett. 1941-től a KMP Budapesti Terü-

leti Bizottságának tagja. 1942. májusban a letartóztatás elkerülése végett illegalitásba vonult.  

1942. májustól a KMP Központi Bizottságának szervezési ügyekkel megbízott tagja, szep-

tembertől a májusi - júniusi nagy lebukások után a kerületi bizottságok és sejtek újjászervezé-

sét irányította, illetve ezeket vezette, decembertől a Központi Bizottság Titkárságának tagja.  

1943. februártól a KMP vezető titkára, áprilisban részt vett a pártprogram kidolgozásában. 

1943. júniustól a feloszlatott KMP utódjaként létrejött Békepárt vezetője.  

Hazánk német megszállása (1944. március 19.) után az általa vezetett Központi Bizottság 

kezdeményezte a Magyar Front létrehozását és vezető szerepet játszott a KMP háromtagú 

katonai bizottságának megalakításában. 1944. áprilisban pártutasításra Jugoszláviába indult, 

hogy az itthon működő párt és az emigráns kommunisták között több éve szünetelő kapcsola-

tot megteremtse, de a határon, mint katonaszökevényt letartóztatták. Kilétét sikerült eltitkol-

nia ezért szökési kísérletért csak kétévi börtönbüntetésre ítélték. Budapestre történt visszaér-

kezése után, 1944. szeptemberben a Központi Bizottság, vezető titkára lett. 1944. november-

ben a Németországba való kiszállításakor Nyergesújfalunál sikerült megszöknie. Visszatért 

Budapestre, ahol újra átvette a párt irányítását és vezető szerepet játszott az ellenállási mozga-

lom szervezésében.  

Miután a szovjet csapatok a németek kiűzése után elfoglalták Budapestet, a főváros helyettes 

rendőrfőkapitánya 1945. áprilisig. 1945. januárban az MKP vezető titkári tisztségéről leváltot-

ták és az 1943. évi pártfeloszlatás miatt Gerő Ernő „likvidátorsággal” vádolta meg.  

 1945-47-ben országgyűlési képviselő,  

 1945. áprilistól az MKP Központi Vezetősége titkárságának tagja,  

 1945-47-ben Kiss Károllyal
1054

 együtt a káderosztály vezetője,  

                                                           
1054

 Kiss Károly (Bicske, 1903. szept. 24. – Budapest, 1983. dec. 3.): politikus, bőripari munkás. 1922-től a KMP 

tagja, 1924-től a szakszervezeti ellenzék, 1925-től a Vág-féle MSZMP egyik szervezője. 1932-től a KMP Köz-

ponti Bizottságának (KB) tagja. Illegális kommunista tevékenységért 1944-ig 9 évet töltött börtönben és interná-

lótáborokban. A II. világháború idején részt vett az antifasiszta ellenállási mozgalom, 1944-ben a partizánmoz-

galom szervezésében. 1946-48-ban az MKP, 1948-56-ban az MDP Központi Ellenőrző Bizottságának elnöke. 

1945-1956 között az MKP, majd az MDP Központi Vezetősége, 1951-54-ben Politikai Bizottságának (PB) tagja. 

1949-51-ben az Elnöki Tanács b. elnöke. 1951. máj. 15-től 1952. nov. 14-ig külügyminiszter 1952. nov. 14-től 

1953. júl. 4-ig a minisztertanács elnökhelyettese. 1956. okt. 28.-nov. 4. között az MDP 6 tagú Elnökségének 

tagja. 1957-től haláláig az MSZMP KB tagja, 1957-62-ben titkára és a PB tagja. 1957-58-ban az Elnöki Tanács-
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 1945. április-májusban az MKP Budapesti Területi Bizottságának titkára,  

 1945. májustól a Politikai Bizottság és az MKP Nagybudapesti Bizottságának titkára,  

 1946-48-ban az MKP Központi vezetőségének főtitkárhelyettese.  

 1947-51-ben országgyűlési képviselő.  

 1948. március-júniusban az MKP-SZDP közös nagybudapesti egységbizottságának 

elnöke.  

 1948. június-augusztusban az MDP Budapesti Bizottságának titkára,  

 1948. augusztus 5-től 1950. jún. 23-ig belügyminiszter, 

 1949-ben részt vett a Rajk-per előkészítésében, 

 1950. májustól a Központi vezetőség Szervező Bizottságának tagja és a párt- és tö-

megszervezetek osztályvezetője.  

 1951. április végén letartóztatták, májusban minden tisztségétől és testületi tagságától 

megfosztották. Az ellene folytatott vizsgálatot a Farkas Mihály vezette, Kiss Károly-

ból és Kovács Istvánból
1055

 álló bizottság irányította. Péter Gábor személyes közre-

működésének eredményeként elismerte az ellene felhozott vádakat.  

 1952. decemberben a Legfelsőbb Bíróság koholt vádak alapján életfogytiglani fegy-

házra ítélte.  

 1954. júliusban szabadon bocsátották.  

 1954. októbertől az MDP Budapesti XIII. kerületi Bizottságának titkára,  

 1955. szeptembertől Pest Megyei Bizottságának első titkára.  

                                                                                                                                                                                     

tagja, 1958-61-ben h. elnöke, 1961-től nyugalomba vonulásáig (1967) titkára. 1945-1967 között országgyűlési 

képviselő, 1967-től a Szakszervezetek Országos Tanácsa, 1970-től haláláig a Magy. Szolidaritási Bizottság alel-

nöke. 
1055

 Kovács István 1922. november 24-én született Ditrón. 1927-től a KIMSZ-ben vezető tisztségeket töltött be. 

1930-ban KB-tag lett a KIMSZ II. kongresszusán. Az Ifjúsági Internacionáléban a KIMSZ képviselőjeként dol-

gozott és tanult a Lenin Iskolán. 1933-ban hazatért. Letartóztatták, katonai bíróság ítélte el. 1942-ben szabadult, 

a KB Titkárságának tagja és a Budapesti Területi Pártbizottság titkára lett. 1943-ban újból letartóztatták. 1944 

őszén jelentkezett aknaszedésre, megszökött. 1945-1956 között az MKP, majd MDP KV póttagja volt. 1945-46-

ban, 1949-1951 között és 1955-56-ban PB-tag, 1946-1949 között póttag, 1949-50-ben az MDP budapesti bizott-

ságának első titkára volt. 1950-1953 között az MDP Káderosztályának vezetőjeként dolgozott. 1951 áprilisában 

tagja volt annak a bizottságnak, amely Kádár János és Kállai Gyula ügyében felügyelte a nyomozást. 1953. feb-

ruár 28-tól az MDP Borsod Megyei Pártbizottságának első titkára volt. 1954. június 18-tól 1956. október 29-ig a 

budapesti pártbizottság első titkáraként dolgozott. 1955 áprilisától a Politikai Bizottság tagja lett. 1955 novembe-

rében ismét beválasztották a KV Titkárságába, a KV mellett működő kádercsoportot felügyelte, 1956 júliusától 

pedig a káderosztályt. 1955. december 16-án beszámolója alapján követelték az írók megrendszabályozását. 

1956. szeptember 28-án a Rajk László és társai újratemetését szervező bizottság tagjának jelölték. 1956. október 

23-án a fegyveres felkelés leverésére megalakított MDP KV Katonai Bizottságának tagja, vezetője lett, október 

29-én Moszkvába szállították. 1956. október 30-án reggel leváltották az MDP budapesti első titkári székéből, 

helyére Köböl József került. 1956. november 11-én kizárták a pártból az MSZMP Ideiglenes Intézőbizottsága 

ülésén. 1957. október 19-én az MSZMP Ideiglenes Intézőbizottsága ülésén határozatot hoztak a Szovjetunióban 

tartózkodó volt MDP-vezetők ügyében: Kovács István egy éven belül nem térhetett haza. 1958 augusztusában 

jött vissza Moszkvából. Osztályvezető lett a Könnyűipari Minisztériumban, majd a Könnyűipari Szervezési 

Intézet igazgatójaként ment nyugdíjba. 1966-ban saját kérésére a Központi Ellenőrző Bizottság visszaállította 

párttagságát. 



Rónaföldi Zoltán  A „borsodi kooperáció” és Kazincbarcika építése 560 

 1956. júliusban az MDP Központi Vezetőségének, Politikai Bizottságának és a Köz-

ponti Vezetőség Titkárságának tagja lett.  

 1956. október 25-én az MDP Központi Vezetőségének első titkárává választották,  

 október 28-án a Központi Vezetőség Elnökségének elnöke lett.  

 1956. október 30-tól november 4.-ig (nov. 1.-jé-től csak névlegesen) a Nagy Imre-

kormány államminisztere, látszólag azonosult a forradalommal.  

 1956. október 30-tól az ekkor létrehozott MSZMP Intéző Bizottságának tagja.  

 1956. november 1-jén Münnich Ferenccel a budapesti szovjet nagykövetségre ment, 

majd eltűnt Budapestről.  

 1956. november 2-3-án Moszkvában több kommunista ország állami és pártvezetőivel 

tárgyaltak a hazai helyzetről.  

 1956. november 2-3-án Ny. Sz. Hruscsov szovjet pártvezető a J. B. Titóval Brioni-

szigetén folytatott tárgyalásai során elfogadta Tito javaslatát, hogy a szovjet fegyveres 

beavatkozás eredményeként hatalomra kerülő rendszer vezetője Kádár János legyen.  

 1956. nov. 4-én a Hruscsovval történt ungvári találkozó után Szolnokra érkezett, ahol 

Münnich Ferenc már megkezdte az ellenkormány táborának szervezését.  

 1956. november 4-én, Szolnokon vezetésével alakult meg a „forradalmi munkás-

paraszt kormány”.  

 November 7-én egy szovjet harckocsikból és páncélosokból álló konvojjal érkezett 

Budapestre. Ezután létrehozták az MSZMP Ideiglenes Intéző Bizottságát, melynek el-

nöke lett.  

 1957. februártól az MSZMP Központi Bizottságának elnöke és mint szervező titkár  

 1957-63-ban a Titkárság tagja.  

 1957. júniustól az MSZMP Politikai Bizottságának tagja és a Központi Bizottság első 

titkára.  

 1958. január 28-tól 1961. szeptember 13-ig államminiszter. 

 1957. után meghirdette a „kétfrontos harcot”, de társadalmi bázis hiányában – hatal-

ma megszilárdulása érdekében – lényegében a rákosista erőkre támaszkodott.  

 1958-ban, többszöri ígérete ellenére, szovjet nyomásra, hozzájárult Nagy Imre perbe-

fogásához, elítéléséhez és kivégzéséhez, mellyel nemzetközi felháborodást váltott ki, 

és személyét hosszú időre nemzetközileg kiközösítetté tette.  

 Az 1956-os forradalom leverését követő leplezetlen terrort az 1960-as évek első felé-

ben fokozatosan megszüntette és e helyett a diktatúra finomabb formáit alkalmazta.  

 1958-tól országgyűlési képviselő,  

 1961. szeptember13-tól 1965. június 30-ig ismét a Minisztertanács elnöke volt.  
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 1964-től a Hazafias Népfront Országos Tanácsának tagja,  

 1965. novembertől az Elnöki Tanács tagja.  

 Az 1970-es évek elejétől a többi kommunista országtól eltérő, viszonylagosan liberális 

politikája és az ország gazdasági-társadalmi helyzetének javulása eredményeként, az 

addigi elutasító nyugati álláspont, személyével szemben fokozatosan megváltozott, 

annak ellenére, hogy ő is hozzájárult az 1968-as Prágai Tavasz
1056

 katonai leverésé-

hez.  

 Az 1970-es évtized közepétől politikája és személye nemzetközileg egyre nagyobb el-

ismerést kapott.  

 1985. márciusban az MSZMP XIII. kongresszusán a Központi Bizottság főtitkárává 

választották.  

 A SZU-ban a Gorbacsov
1057

 hatalomra kerülése után bekövetkezett változásokra már 

nem volt képes alkotó módon reagálni, ugyanakkor nem akart tudomást venni a roha-

mosan romló magyarországi gazdasági-társadalmi helyzetről sem. Ekkor már az 

MSZMP-n belül is, de főként kívülről többen követelték lemondását, ő viszont to-

vábbra is ragaszkodott hatalmának megtartásához.  

 1988. májusban az MSZMP országos pártértekezletén kihagyták a Politikai Bizottság-

ból és nem választották meg a párt főtitkárának, ehelyett a hatalommal nem járó párt-

elnöki tisztséget kapta meg.  

                                                           
1056

 A Csehszlovákiában 1968-ban álomszerűen kezdődött és a nyár végéig kitartott,  a reményteli „prágai ta-

vasz", amely sokak számára az elviselhető szocializmus ideálját fogalmazta meg, és úgy tűnt, megvalósulhat ez 

az akarat. A keményvonalas csehszlovák kommunista pártfőtitkár Antonín Novotny helyére a reformokat hirdető 

Alexander Dubceket választotta a kongresszus, aki a közvélemény követelései nyomán kívánta megreformálni a 

szocialista államot. Ez vezetett a „prágai tavasz” programjához, mely egy demokratikusabb, szabadabb Csehsz-

lovákiát ígért. A szovjet vezetés azonban nem nézte jó szemmel a reformtörekvéseket és a Szovjetuniótól való 

távolodást, a kritikus hangokat és a kommunista visszarendeződést támogatta - hasonlóan az 1956-os magyar 

„engedetlenséghez" -, természetesen fegyverrel. Az inváziót a Varsói Szerződés tagállamai – köztük Magyaror-

szág is – támogatta, Kádár annak ellenére mondott az akcióra igent, hogy előtte néhány hónappal két ízben is 

találkozott Dubcekkel, aki számított támogatására. Románia (és persze a távoli szocialista országok, Kuba, Mon-

gólia stb.) maradtak ki a katonai akcióból. A román részvétel elmaradásából a „lángeszű” Nicolae Ceaușescu 

később politikailag nyugat felé óriásit profitált, aki ezt úgy állította be, hogy ez kimondottan csak az ő „derekas” 

nemet mondásából származott! A történeti igazság viszont az, hogy a készenlétben álló keletnémet haderőt 

Moszkva végül visszarendelte a német–cseh határról, illetve már a tervezés során Romániát és Albániát szándé-

kosan nem vonták be a műveletbe, mivel különutas politikájuk miatt nem lehetett számítani egyetértésükre és 

normális közreműködésükre.  
1057

 Mihail Szergejevics Gorbacsov (1931. március 2. –) orosz nemzetiségű szovjet politikus, 1985-től az SZKP 

főtitkára, majd a Szovjetunió elnöke. Reformkísérletei a hidegháború végéhez vezettek, de végül a kommunista 

rendszer bukását, a Szovjetunió széthullását eredményezték. 1990-ben a Nobel-békedíjjal tüntették ki. 1991 

augusztusában a szovjetrendszert védelmező kommunista vetélytársai sikertelen puccsot kíséreltek meg ellene. 

Ennek nyomán betiltotta és feloszlatta a Szovjetunió Kommunista Pártját. Miután nem sikerült megakadályoznia 

a szovjet köztársaságok önállósulási törekvéseit, 1991. december 25-én lemondott a Szovjetunió elnöki tisztségé-

ről és ez a Szovjetunió megszűnését is jelentette. A Szovjetunió tulajdonképpeni vezetőjeként megpróbálkozott a 

kommunista párt és az állam gazdaságának megreformálásával, bevezette a glasznoszty („nyíltság"), a pereszt-

rojka („átalakítás"), és az uszkorenyije (a gazdasági fejlődés „gyorsítása"), amely intézkedéseket az SZKP 

XXVII. kongresszusán, 1986 februárjában vezetett be. Gorbacsov peresztrojka programja keretében átfogó gaz-

dasági reformot indított el a Szovjetunióban, amelytől az életszínvonal növekedését és a munkások teljesítmé-

nyének növekedését remélte. A reformok nagy részét azonban a szovjet vezetés ortodox tisztviselőhada túl radi-

kálisnak ítélte meg. 
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 1989. májusban pártelnöki tisztségéből és központi bizottsági tagságából is fölmentet-

ték.  

 Megkapta a Magyar Népköztársaság Érdemrend I. fokozatát (1950), a Szocialista 

Munka Hőse kitüntetést (1962, 1972, 1982) és a Nemzetközi Lenin Békedíjat (1977).  

 Fő művei: 

o A szakszervezetek az újjáépítés szolgálatában (Bp., 1945);  

o Erősítsük a Magyar Kommunista Pártot (Bp., 1945);  

o A párt és a tömegek kapcsolata a szocializmust építő népi demokráciánkban 

(Bp., 1950);  

o A párt irányító szerepe a szocializmus építésében, az állami és gazdasági szer-

vek irányításában (Bp., 1950);  

o Lenin-Sztálin tanítása a pártról (Bp., 1951);  

o Szilárd népi hatalom: független Magyarország (Bp., 1958);  

o A szocializmus teljes győzelméért (Bp., 1962);  

o Tovább a lenini úton (Bp., 1968);  

o Hazafiság és internacionalizmus (Bp., 1968);  

o Híven a forradalomért (Bp., 1972);  

o A szocialista Magyarországért (Bp., 1972);  

o Válogatott beszédek és cikkek 1957-1973 (Bp., 1974);  

o A fejlett szocialista társadalom építésének útján (Bp., 1975);  

o Internacionalizmus, nemzeti érdek (Bp., 1976);  

o A szocializmusért, a békéért (Bp., 1978);  

o Szövetségi politika-nemzeti egység (Bp., 1982);  

o Együtt a szocializmusért (Bp., 1982);  

o Párt, szakszervezetek, szocializmus (Bp., 1982);  

o Béke, függetlenség, honvédelem (Bp., 1985);  

o A békéért, népünk boldogulásáért (Bp., 1985);  

o Válaszgondolatok (Bp., 1985);  

o A szocializmus megújulása Magyarországon (Bp., 1986).  

Kéthly Anna 

(Budapest, 1889. november 16. – Blankenberge, Belgium, 1976. szeptember 7.)  
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Szociáldemokrata politikus, az Országgyűlés második női képviselője, 1922-től 1948-

ig parlamenti képviselő. Az 1956-os forradalom idején újjáalakult Magyarországi Szociálde-

mokrata Párt elnöke és a Harmadik Nagy Imre-kormány államminisztere. 

Kéthly Anna egy kilencgyermekes munkáscsalád második gyerekeként született. Apja vil-

lanyszerelő szakmunkás volt. Már fiatalon dolgoznia kellett, munka mellett végezte el a négy 

polgári iskolát. Ezután gyors- és gépírói, majd könyvelői képesítést szerzett. Közben egy kon-

fekcióüzemben dolgozott, de gyenge fizikuma miatt nehezen bírta a megerőltető munkát. Elő-

ször a Tolnai Világlapjánál kezdett dolgozni, majd 1907-től Kassán vállalt magántisztviselői 

állást különböző cégeknél. 1913-ban lép be a Tisztviselői Szakszervezetbe. A szakszervezeten 

keresztül került kapcsolatba az 1890-ben alakult Magyarországi Szociáldemokrata Párttal 

(MSZDP). A pártnak 1917-ben lett a tagja, csakúgy, mint a Magyarországi Magántisztviselők 

Országos Szövetségének. Az 1918. október 28-án lezajlott őszirózsás forradalmat üdvözölte, 

hiszen a forradalom lehetőséget jelentett a polgári demokratikus társadalom kialakulására. A 

Tanácsköztársaságot ugyanakkor elítélte, jórészt a Lenin-

fiúk
1058

 atrocitásai miatt. 

A forradalmak után, a Horthy-korszakban kezdődött po-

litikai pályája. Az MSZDP legálisan működhetett, hiszen 

a párt vezetője, Peyer Károly megállapodást kötött Beth-

len István miniszterelnökkel. Ez volt az úgynevezett 

Bethlen–Peyer-paktum, amit 1921. december 21-én kötöttek meg, így a párt indulhatott az 

1922-es választásokon. A megállapodás értelmében a párt legálisan működhetett, tagjait nem 

üldözték jobban, mint más ellenzéki pártokét, sajtójuk szabadon írhatott. Cserébe az MSZDP 
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 A Lenin-fiúk az 1919-es magyarországi Tanácsköztársaság alatt a Forradalmi Kormányzótanács politikai 

karhatalmi különítménye volt a vörös terror hónapjaiban. Spontán módon szerveződött, majd alárendelték a 

(Korvin Ottó vezette) Belügyi Népbiztosság Politikai Nyomozó Osztályának. Szamuely Tibor támogatásával és a 

budapesti Teréz körúti Batthyány-palotában székelő Cserny József vezetésével 200 fős halálosztó különítményt 

állítottak fel. A kegyetlenségükről hírhedt csoport tagjainak a felszerelése bőrnadrág, bőrkabát, bőr lábszárvédő, 

tányérsapka, karabély, Steyer-pisztoly, szurony és kézigránát volt. Szamuely Tibor a halálvonatának nemzetközi 

legénységét részint közülük, részint a Mozdony utcai tanítóképzőben és a Trefort utcai gimnáziumban tanyát vert 

csoportokból válogatta össze. A Tanácsköztársaság bukása után, a kommunista vezetőség elmenekülhetett, Kor-

vin Ottó és a Lenin-fiúk Magyarországon maradtak. Bűnperük főtárgyalása 1919. november 25-én kezdődött. 

Ügyészek megállapították, hogy 92 bizonyított gyilkosság társtettesei voltak a „különvonaton” lakó Lenin-fiúk. 

1919. december 18-án a Margit körút 85. szám alatti fogházban az alábbiakat végezték ki, összesen 14 személyt: 

Cserny József bőrmunkás (református 27 éves), Papp Sándor lakatossegéd (református 30), Kakas Ferenc fürdő-

szolga (római katolikus 29 ), Mészáros Sándor kőműves segéd (református 23), Schön Gábor joghallgató izraeli-

ta 23),  Max Miksa raktárnok (izraelita 24), Bonyháti Tibor joghallgató (református 25), Groó Géza vasesztergá-

lyos (evangélikus 33), Löbl Mór szobafestő (izraelita 28), Csomor Gábor lovász (római katolikus 22), Steiger 

János autószerelő (római katolikus 36), Löscher Márton szobafestő (református 28), Küvér Lajos ápoló (római 

katolikus 26), Neumayer Géza asztalossegéd (római katolikus 24).  A Lenin-fiúk másik, Magyarországon maradt 

csoportjának vezetőit 1919. december 20-án ítélte halálra a budapesti büntetőtörvényszék. Több halálraítélt is a 

Kúriához fordult kegyelemért, azonban december 28-án, délben, az ítélőtanács jóváhagyta az elutasító végzését, 

miszerint a Kúria nem ad kegyelmet egyik halálra ítélteknek sem. Az ítéletet végrehajtották december 29-én 

reggel. (Horváth Károly, Dögei Imre, Gombos Ferenc, Korvin Ottó, László Jenő dr. Dinnyés József, Szamuely 

László Sturz Károly, Kovács Lajos és Kohn Kerekes Árpád.) Összességében a gyorsított bűnvádi eljárások kere-

tében meghozott ítéletek alapján 100 főt ítéltek halálra és ebből 74-et végeztek ki ténylegesen. Ezek a Kommün 

legrettegettebb alakulataihoz tartoztak és a Lenin–fiúk, a vörösőrök, vagy a vádbiztosok közül kerültek ki. A 

Tanácsköztársaság legtöbb népbiztosa és népbiztos-helyettese ugyanakkor még idejében elhagyta az országot, és 

megúszták a felelősségre vonást. Az itthon maradt tíz népbiztost bíróság elé állították, és el is ítélték –

életfogytiglani börtönbüntetésre, vagy halálra.  A  szovjet vezetéssel  folytatott  hosszú  tárgyalások eredménye-

képpen,  1922-ben  egy  nagyszabású  fogolycsere  keretein  belül  a  Szovjetunióba távozhattak. 
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nem fejthetett ki rendszerellenes propagandát külföldön, nem szervezhetett sztrájkokat, illetve 

nem szervezkedhetett a postás- és vasutas szakszervezetekben. 

Kéthly Anna 1922-es választásokon lett Magyarország második női országgyűlési képviselő-

je. Azonban ő volt az első, aki mandátumát több választáson keresztül is megtartotta. Azért 

lehetett képviselő, mert a párt, amely szabadulni akart a Tanácsköztársaság idején „kompro-

mittálódott” emberektől, új, korábban ismeretlen politikusokat akart előtérbe helyezni. 1922-

től 1945-ig jórészt a társadalmi igazságtalanságok, a nyomor enyhítése beszédeinek témája. 

Felszólalt az egészségügyi ellátás javítása és természetesen a nők védelmének érdekében. 

Gyakran az iskolázás kiterjesztése, a tankötelesség 14 éves korig történő emelése mellett ér-

velt. Ez tulajdonképpen a népiskola 8 osztályossá tételét jelentette, hiszen akkor 4 osztályt 

kellett kötelezően kijárni. Szintén gyakran foglalt állást az egészségügyi ellátás kiterjesztése 

mellett. 

Érvelési módszere kiemelendő a kor ellenzékijei közül: nem csak azt hangsúlyozta, hogy a 

munkások mit nyerhetnek az adott javaslat elfogadásával, hanem azt is, hogy a munkaadók 

számára milyen előnyöket jelentenek az egészséges, képzett munkások. 

A Nemzetgyűlés többször is napirendre tűzte a női választójog szűkítését. A cenzust 24-ről 30 

évre emelő törvény ellen azzal érvelt, hogy a nők az orvostudomány állása szerint hamarabb 

érnek meg a férfiaknál, és hogy sok 24-30 év közötti nő van munkában a gazdaság különböző 

területén. A műveltségi cenzus ellen az volt a kifogása, hogy a vidéki gyerekek illetve a sze-

gények gyermekei hamar, 8-9 éves korukban dolgozni kényszerülnek. 

Parlamenti tevékenysége közben különböző újságokban is publikált, valamint volt a szerkesz-

tője. Még fiatalkorában kezdett dolgozni a „Tolnai Világlapjá”-nál, ugyanakkor cikkeket írt a 

„Nőmunkás” számára is, amelynek felelős szerkesztője volt. A lap 1926-1938 között jelent 

meg. Cikkei elsősorban szociális kérdésekkel foglalkoztak, valamint a társadalomban betöl-

tendő női szerepekhez adtak útmutatást. 

Az 1930-as évek vége felé egyre inkább radikalizálódott a közélet, a szélsőjobboldal előretört, 

az ország a hitleri Németország felé közeledett. Kéthly Anna a társadalmi problémák hangoz-

tatója mellett most már a zsidótörvények éles bírálójává vált. 

A Horthy-korszak idején 1939-ben tartottak utoljára választásokat. Az MSZDP számára a 

választás mélypontot jelentett. Míg 1922-ben 25, 1926-ban és 1931-ben 14, 1935-ben 11 kép-

viselőt küldtek, addig 1939-ben csak ötöt. Kéthly Anna megőrizte mandátumát, és továbbra is 

az országgyűlés tagja maradt. Egyre inkább a németek elleni összefogásra buzdított. Kereste a 

lehetőséget a polgári erők összefogására, és ez által a háborúból való kilépésre. Az 1942-es 

újvidéki vérengzés ellen Bajcsy-Zsilinszky Endrével együtt emelte fel a szavát, követelte a 

tettesek felelősségre vonását. Ekkor több halálos fenyegetést is kapott. Amikor barátai azt 

tanácsolták neki, hogy ezekbe az ügyekbe ne ártsa bele magát, akkor tette híres kijelentését: 

„Aki fél, menjen cukrászkisasszonynak!”. Bátorságáért párttársa, Böhm Vilmos a magyar po-

litika Jeanne d’Arc-jának nevezte. 

A demokratikus pártok összefogásának a lehetősége 1943-ban realizálódott, a két legerősebb 

pártjuk, a Független Kisgazdapárt és az MSZDP szövetséget kötött. Abban reménykedtek, a 

háború után ez a két párt fog egy demokratikus váltást létrehozni, és elindítják az országot a 
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többpárti demokrácia felé. 1943-44 telén többször tárgyalt Peyer Károllyal együtt angolbarát 

politikusokkal, a háborúból való kilépés érdekében. 

Az országot 1944. március 19-én megszállták a német csapatok. A németekkel kollaboráns 

Sztójay-kormány betiltott valamennyi nem szélsőjobboldali pártot és szervezetet. Kéthly 

ugyanakkor többször is felhívta az ország figyelmét arra, hogy párttársai jelentős részét depor-

tálták, sőt, a miniszterelnök Kállay Miklós és a belügyminiszter, Keresztes-Fischer Ferenc 

eltűnését is szóvá tette. Mint az ellenzék egyik vezéregyéniségét, előbb a németek, majd a 

nyilasok keresték, de nem tudták elfogni. Egy Nógrád megyei kis településen bujkált, hamis 

papírokkal és személyazonossággal. A német megszállás alóli felszabadulás után, 1945 febru-

árjában, nem sokkal az ostrom vége után Budapesten jelentkezett az MSZDP vezetőségénél. 

Az ismert politikus pártja külpolitikai és nemzetiségi ügyekkel foglalkozó bizottságának lett 

vezetője. Tagja lett a politikai bizottságnak, egyben ő lett a „Világosság” című lap felelős-

szerkesztője. 

1945 és 1948 között is támogatta a zsidók kivándorlását. Mindezért magas izraeli kitüntetést 

kapott, Golda Meir személyesen is fogadta. Az 1945-ös választásokon az MSZDP a parlament 

második legnagyobb pártja lett 17 %-kal, az 57 %-ot szerző FKgP mögött, de szovjet nyomás-

ra kénytelenek voltak a Magyar Kommunista Pártot (MKP) is bevenni a koalícióba. 

Kéthly Anna 1945-től egészen 1948-ig a Nemzetgyűlés, majd az Országgyűlés alelnöke lett. 

Egyben ő lett pártja parlamenti frakciójának a vezetője. A koalícióba bekerült, a belügyi szer-

veket megszerző kommunisták hozzá láttak a többi párt felszeleteléséhez és beolvasztásához. 

A „szalámitaktika” az FKgP-vel kezdődött, de nyilvánvaló volt, hogy az MSZDP sem kerül-

heti el a beolvadást. A párt több, a két világháború közötti vezetőjét, például a korábbi pártel-

nököt, Peyer Károlyt már 1947-ben távozásra kényszerítették a hatóságok és a letartóztatástól 

való félelem. 

Peyer távozása után a párton belül egyre inkább Kéthly lett a vezetője azoknak, akik ellenez-

ték az MKP-val való egyesülést. Kéthly hangsúlyozta, hogy a kommunistákat világnézeti kü-

lönbségek választják el a szociáldemokratáktól, és hogy a két pártot emiatt nem lehet egyesí-

teni. 

Az 1947-es választáson az MKP választási csalásokkal és visszaélésekkel (például a kékcédu-

lás szavazókkal és a 15 %-ot elért MFP mandátumainak megsemmisítésével) a legerősebb 

párt lett. 

1948 volt a „fordulat éve”: ekkor egyesült a két munkáspárt. Az MSZDP XXXVI. kongresz-

szusán a kommunistákkal való egyesülés mellett döntött. Az ezzel egyet nem értőket, vala-

mint a háború előtti vezetők jelentős részét kizárták a pártból, köztük Kéthly Annát is. A két 

pártból pedig létrejött a Magyar Dolgozók Pártja (MDP). A koalícióból Hazafias Népfront 

lett. Az 1949-es választások pedig véget vetettek a többpárti demokráciának, minden mandá-

tum az MDP-é lett. 

A 60 éves Kéthly ezek után visszavonult a politikától és a közélettől. A letartóztatást azonban 

nem kerülte el. A Rajk-perben megkezdődött a kommunisták egymás közti leszámolása, így 

nyilvánvaló volt, hogy a még az országban illetve szabadlábon lévő egykori MSZDP vezetők 

is sorra kerülnek. Kéthlyhez hasonlóan került törvénytelenül börtönbe Szakasits Árpád, aki az 



Rónaföldi Zoltán  A „borsodi kooperáció” és Kazincbarcika építése 566 

MSZDP elnöke volt, amikor Kéthlyt kizárták. Kéthly 4 évet töltött börtönben, ítélet nélkül, 

végül életfogytiglanra és teljes vagyonelkobzásra ítélték. 

A politikusnő bebörtönzése éles nemzetközi visszhangot keltett. Végül a Nagy Imre-kormány 

idején felülvizsgálták az ellene hozott ítéletet, és házi őrizetbe került. 

1956. október 23-án forradalom kezdődött a szovjet típusú rendszer ellen. A szociáldemokrata 

párt újjá alakult, elnöke Kéthly Anna lett. Őt nem kompromittálta semmilyen együttműködés 

a kommunistákkal, és ő volt a legtekintélyesebb az itthon maradt vezetők közül. A november 

3-án megalakult Harmadik Nagy Imre-kormányban államminiszteri posztot kapott. 

1956. november 4-én Bécsben tartózkodott, részt vett a Szocialista Internacionálé kongresszu-

sán. Hazafelé tartva értesült a szovjetek bevonulásáról. Többé nem tért vissza az országba. 

Első útja New Yorkba, az ENSZ magyar bizottságához vezetett, ahol részt vett a forradalom-

ról szóló jelentés elkészítésében. Több memorandumot küldött az ENSZ-hez. 1957-ben a 

strasbourgi Magyar Forradalmi Tanács elnöke lett. A Szocialista internacionálé és a belga 

szociáldemokraták segítségével Brüsszelben telepedett le. Ezen kívül ő volt a londoni Nép-

szava főszerkesztője, egészen 1964-ig. 

1976. szeptember 7-én halt meg a belgiumi Blankenbergében. 

Kovács Béla 

(Patacs, 1908. április 20. – Pécs, 1959. június 21.)  

Kisgazdapárti politikus, a Tildy Zoltán - és Nagy Ferenc - kormány, majd Nagy Imre 

második és harmadik kormányának földművelésügyi minisztere. 

1947-ben a kommunistákkal szembeni kiállása miatt a szovjet hatóságok letartóztatták és a 

Szovjetunióba szállították, és évekig ismeretlen helyen tartották fogva. Ez az esemény fontos 

volt a kommunista hatalomátvétel előrehaladása szempontjából és kijózanítólag hatott számos 

magyar politikusra, akik előtte még bíztak a magyar politikai rendszer demokratikus úton ma-

radásában, mások számára pedig bizonyítékot jelentett arra a várakozásukra, hogy kommunis-

ta egyeduralom következik. 

Szülei kisparasztok voltak (6 hold földjük volt), ő maga csak négy 

elemi és négy polgári iskolát végzett, igaz, később mezőgazdasági 

szaktanfolyamokat is elvégzett. Ugyanakkor kitanulta a pincér 

szakmát is, azaz nyitva akarta tartani az utat, hogy elhagyhassa a 

földművelő életmódot. Mégis földművesként indult az életnek, mert 

1926-ban megnősült, és a felesége örökölte nyolc (más forrás szerint 

14) holdon kezdtek gazdálkodni. A kis gazdaság gyarapodott: 1940-

re már mintegy 30 holdat ért el. 

Nem elégedett meg saját birtoka művelésével, korán feléledtek am-

bíció a közélet alakítására. 1927-ben, 19 éves korában Patacson tagja 

lett a képviselőtestületnek, 1932-től helyettes bíró lett Mecsekalján (ma már Pécshez csatolt 

községek). „A felemelkedni, polgárosodni akaró, a világ dolgai iránt érdeklődő parasztember 
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típusát testesítette meg, a Baranyában eléggé általános úgynevezett polgárparasztot. Nem 

csizmában, hanem többnyire cipőben és pantallóban járt” – írta róla Vida István. 

Az 1930-as évek elején már az országos politika kérdései foglalkoztatták, bekapcsolódott a 

birtokos paraszti politikai mozgalomba és 1933-ban csatlakozott a Független Kisgazdapárt-

hoz. 

Ambiciózus és tehetséges fiatal parasztként, aki szerint az ország jövőjének záloga és törzse a 

magyar parasztság, gyorsan emelkedett az erősödő párt ranglistáján: hamarosan a párt Bara-

nya megyei első számú vezetője (1936), főtitkára lett, 31 éves korában pedig a párt országos 

főtitkárhelyettese. 

A második világháború idején náciellenes függetlenségi mozgalomban vett részt. 1944. no-

vember 29-e után a Pécs Városi Intézőbizottság tagja lett. A Belügyminisztérium politikai 

államtitkára lett. 1945. augusztus 20-ától az FKgP főtitkárává választották. 

1945-ben, a második világháború utáni első nemzetgyűlési választásokon a Független Kis-

gazdapárt 2 697 262 szavazatot kapott, ez abszolút többséget (57 %) jelentett. Ennek ellenére 

a szovjet csapatok jelenléte miatt kénytelenek voltak a Magyar Kommunista Párttal, a Szoci-

áldemokrata Párttal és a Nemzeti Parasztpárttal koalícióra lépni. 

A kommunistáktól még távolságot tartó politikusok elleni hadjárat részeként 1947. január 20-

án Rákosi és Szakasits Árpád Nagy Ferenc miniszterelnöktől a kommunistákkal ellenkező 

Kovács Béla pártfőtitkári pozíciójáról való lemondását követelték, de ő nem engedett. 1947. 

február 21-én a nemzetgyűlés mentelmi bizottsága nem adta ki Kovács Bélát, de a politikus 

24-én önként jelentkezett az Államvédelmi Osztályon. 

1947. február 25-én este a szovjet hatóságok köztársaság-ellenes összeesküvés vádjával letar-

tóztatták és a Szovjetunióba hurcolták. A Szabad Nép kommünikéje szerint letartóztatása oka 

az volt, hogy „aktívan vett részt földalatti szovjetellenes fegyveres csoportok alakításában és 

a szovjet hadsereg ellen irányuló kémkedés szervezésében”. Kovács Béla a következőket írta 

erről: „Az összeesküvésben nem vettem részt, abban bűnösnek nem érzem magam. Egész éle-

tem munkájával kerültem volna szembe, ha a köztársaság, népünk szabadsága, a földreform 

vagy a demokrácia bármely vívmánya ellen irányuló szervezkedésben részt vettem volna.” A 

letartóztatás miatt tiltakozásul még aznap kilépett pártjából Kovács Imre, a kommunistákhoz 

közel sodródott Nemzeti Parasztpárt alelnöke, és elhagyta az országot. 

Kovács Bélát húsz évre ítélték a Szovjetunióban. Először a gulágon tartották fogva, majd 

1951. szeptember 25-től az Állambiztonsági Minisztérium moszkvai központi börtönében. 

1955-ben az ÁVH jászberényi börtönébe szállították, majd 1956. január 18-án a BM Buda-

pesti Központi Börtönébe vitték; de néhány hónappal később, áprilisban hazaengedték család-

jához. 

Az 1956-os forradalom és szabadságharc alatt, pontosabban október 31-én részt vett az FKgP 

újjászervezésében. Október 27. és november 2. között a második Nagy Imre-kormányban 

földművelésügyi miniszter, majd a kormányátalakítás után két napig államminiszter. 

Miután 1956. november 4-én a szovjet csapatok megkezdték az 1956-os forradalom vérbefoj-

tását, Kovács Béla egy ideig idősebb Antall József családjánál lakott. November 4-e után ke-
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reste a kiegyezés lehetőségét a Forradalmi Munkás–Paraszt Kormánnyal, tárgyalt Kádár Já-

nossal. 1958 novemberében országgyűlési képviselővé is megválasztották. 1959. június 21-én 

halt meg. 

1989. május 26-án a Szovjet Legfelsőbb Katonai Ügyészség rehabilitálta. 

 

„… 17 hektáros gazdaként 1939-től az FKGP főtitkárhelyettese, 1944-től kezdve or-

szággyűlési képviselő, majd kisvártatva pártja főtitkára. Hajlíthatatlansága, szókimondása, 

robbanékonysága miatt Tildy sem kedvelte. A kisgazdapártban ő a legkeményebb, RM az ő 

karrierjét töri először ketté. Annyi hajlékonyság azért van benne, hogy a szovjet vallatások 

során nem engedi magát agyonveretni. Aláírja, amit elé tesznek. Mégis 20 évi kényszermun-

kára ítélték. A szovjet fogságból lélekben megtörve került haza. 1956 tavaszán RM üzent neki, 

de ő, nem tudván feledni az előző éveket, nem is válaszolt a szakadék szélén billegő vezérnek. 

Pedig az ő útja is felfelé vezethetett volna, mint annyi szabadulónak. Fél év sem telt el, és a 

forradalmi kormány földművelési, majd államminisztere lett. Az akkor újjászerveződő Kisgaz-

dapárt elnöke is. A megtorlásból kihagyták, parlamenti képviselővé választották. Alig múlt 

ötvenéves, amikor elhunyt.”
1059

 

Kovács Imre 

(Alcsút, 1913. március 10. – New York, 1980. október 27.)  

Politikus, a két világháború közti népi mozgalom kiemelkedő alakja, népi író, később 

parasztpárti politikus, aki a Magyar Kommunista Párt (MKP) hatalomátvétele előtt emigrált. 

Ellenezte a Parasztpárt Erdei Ferenc vezette szárnyának közeledését a kommunistákhoz, ki is 

lépett a pártból. Külföldre menekülésekor arra számított, hogy 

négy-öt év múlva normalizálódik a magyar belpolitikai helyzet és 

visszatérhet, de erre nem került sor. 

Apja, Kovács Imre gyomai kálvinista szabad parasztok leszárma-

zottja, gazdasági szakiskolát végzett, ifjú korában József főherceg 

ezredírnoka volt, majd a főhercegi uradalom kulcsár-elöljárója, fia-

talon elhunyt. Anyja, Kék Karolina Mária bognármester lánya volt 

az uradalomban. Miután 1922-ben megözvegyült, műtősnő lett. 

Testvérei közül az 1914-ben született Endre vámkezelő, a két évvel fiatalabb László könyvelő 

lett. 

Pusztai iskolában kezdte az elemi iskolát. Amikor édesapja meghalt, anyai nagyanyja vette 

magához, de tizenegy éves korától a Protestáns Országos Árvaházban élt Budapesten, a Sze-

gényház téren. Először a Rottenbiller utcai reáliskolába járt, de nem szerette. 1927-től a Toldy 

Ferenc Főreáliskolába iratkozott át különbözeti vizsga után. Jól tanult. 

1929-ben a Pro Christo Diákszövetség Hársfa utcai internátusába költözött (itt főleg protes-

táns középosztálybeli diákok laktak). Másokkal együtt öregcserkész csapatot alapított és falu-
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kutató táborba utaztak Kemsére. Anyagot gyűjtöttek az ormánsági egyke jelenségről, a kuta-

tás összegzése volt az „Elsüllyedt falu a Dunántúlon” című szociográfia. 

Vidéki indíttatása, a paraszti gazdálkodás iránti érdeklődés vezette, amikor 1933-ban beirat-

kozott a Magyar Királyi József Műegyetem közgazdasági karára. Az egyetemen ifjúsági 

egyesületi vitákat szervezett, ahol a kisbirtokon folytatott termelés jövedelmezőségét igyeke-

zett bebizonyítani.  

Diplomát nem szerezhetett, mert Néma forradalom címmel szociográfiát írt az egészségtelen 

magyar földbirtokszerkezetről és a paraszti elégedetlenségről. A könyv harmadik kiadását 

elkobozták, őt magát „nemzetgyalázás és izgatás" vádjával bíróság elé állították és 1937. ok-

tóber 15-én három hónapi börtönbüntetésre ítélték. Ekkor lépett az újságírói pályára. 

A második világháború alatt részt vett az ellenállási mozgalomban, a Magyar Front Intéző 

Bizottságának parasztpárti képviselőjeként. 

Kovács Imre 1947. február 25-én a kisgazdapárti Kovács Béla letartóztatásának napján le-

mondott a Nemzeti Parasztpárt elnökhelyettesi posztjáról és kilépett a pártból. Augusztusban 

egy ellenzéki párt listájáról még bekerült a nemzetgyűlésbe, de miután Nagy Ferenc nyári 

lemondatása után rendszeressé váltak a nem a kommunistákhoz húzó politikusok elleni retor-

ziók, a letartóztatást megelőzendő Svájcba emigrált. 

Sok híve követte, mint Borbándi Gyula, a parasztpárti nagy-budapesti intézőbizottság tagja, 

Borsos Sándor, Mikita István és Pap István képviselők, Gál Mihály Pest vidéki titkár, Molnár 

József nagy-budapesti főtitkára és Sz. Szabó Pál volt népjóléti államtitkár. 

A parasztpártiak és Nagy Ferenc körének próbálkozása egységes magyar emigráns paraszt-

szervezet létrehozására a Kovács és Nagy Ferenc koncepciója közti különbség miatt kudarcot 

vallott.  

Kovács Imre háromszor házasodott, első feleségétől, Földes Ilonától 1952-ben vált el, 1953-

ban az Egyesült Államokban Rita Deborah Labenow egyetemi hallgatót vette el, de 1963-ban 

elváltak. Egy közös gyermekük volt, Andrea, aki fotóművész lett. Harmadik házasságát a Ge-

orgia állambeli Campbell család lányával, Edna Campbellel (Mitsy) kötötte, aki ma is egykori 

közös New York-i lakásukban él Edna C. Kovacs néven. 

Kovács István (Rossner Jenő) 

„Kovács István (született Rosner Jenő) a párt diszharmonikus figurája eredetileg 

kárpitossegéd volt. Az első Rákosi-per idején 14 éves, és úgy képzeli, hogy a kommunisták 

bátor, nagy fejű és óriási tudású emberek. 16 évesen, 1927-ben állt be az ifik közé. Nincs 

húszéves, amikor kimegy a SZU-ba, és talán a Lenin-iskolán, a Moszkvában töltött három év 

alatt válik vérévé a bizalmatlanság. Itthon hamarosan lebukik. A börtönben RM rábeszéli a 

kemény kiállásra a tárgyaláson. Emiatt ő, a XXIII. rendű vádlott öt évvel többet kap társainál. 

A háború idején egy évig van szabadlábon, ekkor kerül be először a pártvezetésbe. Újabb 

letartóztatása után aknaszedésre jelentkezett, és megszökött. Hősiességét elismerik, gyanúsít-

gatásai (és dogmatikussága) miatt mégsem szeretik. Ő a párt szürke eminenciása, „főépíté-

sze". 1949-ben egyidejűleg budapesti titkár, szervezési osztályvezető, a Titkárság és a PB tag-

ja, majd egy év múlva egyik tanúsítója a lecsukott Kádár János „bűneinek". A Rákosi-
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korszakban is „lebukik", de vissza tud térni a csúcsra. Az értelmiség elleni 1955-ös 

„lincsaktíván" tartott beszéde után rajta ragad, hogy fafejű. Részt vesz RM megbuktatásában. 

Egyesek szerint azért, hogy első titkár legyen. 1956-ban őt is Moszkvába menekítik, és két 

évig nem engedik haza. 1962-ben kizárják a pártból, de négy év múlva visszaveszik. A „ke-

mény magból" egyedül ő éli meg a rendszer bukását, sőt az ezredfordulót is az ultrabalos 

Munkáspárt tagjaként.”
1060

 

Lőke Gyula  

(Budapest, 1914.04.18. -   Budapest, 1978.03.02.) 

ÁVH alezredes. Elemi iskola, 4 polgári, 1929-1930 csapos, majd géplakatos (1934), 

1937-1945 honvéd. MDP Pártfőiskola (1 év, 1954), Marxizmus-

Leninizmus Esti Egyetem. Magyar Államrendőrség Budapesti Fő-

kapitánysága Politikai Rendészeti Osztály X. kerületi politikai fő-

csoport  1945.02-1946  nyomozó, 1946.03.08  csoport-

vezető, Magyar Államrendőrség Budapesti Főkapitánysága Politi-

kai Rendészeti Osztály XIV. kerületi politikai főcsoport 1946 

nyomozó, 1947 csoportvezető. Magyar Államrendőrség Államvé-

delmi Osztály X. kerületi csoport 1948.01.29. Magyar Államrend-

őrség Államvédelmi Osztálya Ipari Szabotázselhárító Osztály 1947-1948 csoportvezető, 1948 

osztályvezető. BM ÁVH I. alosztály 1949.01.21 BM ÁVH E/1. alosztály 1949.12.06, ÁVH 

E/1. alosztály 1950.01.05, ÁVH V. Főosztály 1950.02.17-1950.12.31 főosztályvezető-

helyettes, ÁVH V/1. Osztály  1950.09.01-1950.11.17 osztályvezető. ÁVH VI/2. Osztály 

1951.01.01-1952.08.31. osztályvezető. MDP Pártfőiskola (1 éves) 1952.09.01-1953.03 hall-

gató. 

BM Börtönügyi Osztály 1953.06. osztályvezető, BM XI. Osztály 1953.08-1955 osztályveze-

tő, BM X. Osztály 1955-1956.10. osztályvezető, BM II/11. Osztály 1957.05.08-1959.10.09. 

osztályvezető-helyettes. 

Nyugállományba helyezve 1959.10.09.   

Művelődésügyi Minisztérium, Szerző Jogvédő Hivatal 1959-1961.08. igazgatóhelyettes, egy-

ben mb. igazgató. Jelmezkölcsönző Vállalat 1961.08-1966 igazgató. 

Mint államvédelmi alezredes, az ÁVH Börtönügyi Osztályának vezetője, az ő kezében össz-

pontosultak az internálótáborokból származó jelentések. 

Maléter Pál 

(Eperjes, 1917. szeptember 4. – Budapest, 1958. június 16.) 

Evangélikus értelmiségi családba született, édesapja Maléter István jogakadémiai ta-

nár, a lutheránus kollégium igazgatója volt Eperjesen; édesanyja Lakner Margit. Maléter Pál 

először Prágában orvosnak tanult a Károly Egyetemen, ahol részt vett a németellenes diák-

megmozdulásokban. 1938 novemberében Budapesten, a Pázmány Péter Tudományegyetem 

                                                           
1060

 Pünkösti Árpád: Rákosi, Sztálin legjobb magyar tanítványa. 



Rónaföldi Zoltán  A „borsodi kooperáció” és Kazincbarcika építése 571 

orvostudományi karán folytatta tanulmányait, de anyagi nehézségek miatt újra kénytelen volt 

őket abbahagyni. 

1939-ben önként jelentkezett katonának. 1940-ben beiratkozott a budapesti Ludovika Akadé-

miára. Hivatásos tisztként Kassán kezdett el szolgálni. 1944. május 2-án megsebesült és szov-

jet hadifogságba esett. Júniusban önként jelentkezett a németek elleni harcra. Erdélyben vett 

részt partizánharcokban, majd 1945 januárjában, Debrecenben az Ideiglenes Nemzeti Kor-

mányt védő őrzászlóalj parancsnoka lett. 

1945 januárjában már Debrecenbe, az ideiglenes kormány által szervezett új magyar hadsereg 

kötelékébe került. A minisztériumok őrzésével megbízott őrzászlóalj parancsnoka lett, főhad-

nagyi rangból századossá léptették elő. A koalíciós években, 1946–48-ban a határőrségnél 

teljesített zászlóalj-parancsnoki szolgálatot az Ipoly menti határrészen. Mivel Kuthy Dezső 

1943-tól 1948-ig ugyancsak itt, Balassagyarmaton volt dunáninneni püspök, talán felújíthat-

ták ismeretségüket. 

1945-ben belépett a Magyar Kommunista Pártba. Ugyanebben az évben vette feleségül Pausz 

Máriát. Három gyermekük született, 1946-ban Pál, 1947-ben Mária és 1949-ben Judit.  

1948 márciusa és augusztusa között Maléter a köztársasági elnök testőrségének lett a parancs-

noka. Korántsem mellékes epizódja ez a néhány hónap Maléter életének, hiszen a korábban 

református pap, Tildy Zoltán majd 1956-ban emlékezhetett hajdani testőrtisztjére, és a Nagy 

Imre-kormány tagjaként így ajánlhatta bizalmi pozícióra. 

A testőrség feloszlatása után Maléter Pálnak Pálffy György
1061

 mellett segédtiszti beosztást 

ajánlottak fel, de azt – felesége kérésére – visszautasította, inkább a szegedi kerületparancs-

nokságra, törzsfőnöki beosztásba kérte magát. 

Az aktív katonatiszti pályát választó Maléter életébe az 1948-tól felerősödő kommunista dik-

tatúra szólt bele. Felesége a családjától örökölt hívő katolikus és konzervatív világnézetet 

képviselve nem volt hajlandó „átnevelődni” az új idők szerinti „népi demokratikus” irányba. 

Az állandó politikai megfigyelés és nyomás magánéletükre is kihatott, és hozzájárult ahhoz, 

hogy házasságuk fokozatosan megromlott. 

Az 1949–53 közötti időszakban az erőltetett ütem, az évenkénti többszöri átszervezés jelle-

mezte a hadsereg fejlesztését. Érintett volt ebben Maléter is, hiszen új beosztása ismét a fővá-

rosba szólította.  A Honvédelmi Minisztérium páncélos-szemlélősége hadműveleti osztályá-

nak vezetőjévé nevezték ki. 

1950. november1-jén „Kossuth” fedőnévvel kiadott szervezési intézkedés, melynek keretében 

megalakították a XI. gépesített hadtest parancsnokságát Budapesten. A hadtest törzsfőnök-

ének Maléter Pált nevezték ki, aki az 1950. május 1-jén kezdődő – Király Béla vezérőrnagy 

parancsnoksága alatti – magasabb parancsnoki tanfolyamot elvégezte. 
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1952. március 1-jén beosztásából felmentették, és a vezérkar alárendeltségébe tartozó Sza-

bályzatszerkesztő Csoport főnökévé nevezték ki. Vagyis a szabályzatok kidolgozása, ponto-

sabban a Vörös Hadseregben rendszeresített szabályzatok fordítása és a magyar viszonyokra 

történő átszerkesztése, jóváhagyás előtti ellenőrzése, lektorálása volt az ő és a rábízott szerve-

zet fő feladata. 

1954-ben a szabályzatszerkesztő csoportfőnöki beosztás mellett kinevezték a „Bányamunkára 

vezényelt csapatok” parancsnokának. A szervezőképes katona kapta a megbízatást. Maléter 

ezredes ekkor került a legközvetlenebb kapcsolatba Magyarország hétköznapjaival.  

1954-ben Gyenes Juditot vette el. A második házasságot titokban megtartott egyházi esküvőn 

Kuthy Dezső nyugalmazott evangélikus püspök saját lakásán áldotta 

meg, akit Maléter a Luther otthon igazgatójaként ismert meg 1939-

ben. 

 Mindez Maléter Pál személyes sorsában elhanyagolható lenne, ha 

egyidejűleg nem történik egy epizód: a segédtisztje figyelmeztette, 

hogy az elhárító szervek megbízták a figyelésével. A Műszaki Kise-

gítő Alakulatok parancsnokaként azt is fontolgatta, hogy megpróbál-

ná a bányamérnöki kar elvégzését is. 

Pausz Mária később így emlékezett vissza férjének egy akkori kije-

lentésére: „Ne aggódj, Mária, amikor eljön az ideje, ott leszek, aho-

vá tartozom.” 1953-ban Maléter különköltözött családjától, majd egy rövid békülési kísérlet 

után 1954-ben végleg elváltak. Pausz Mária ezt követően nehéz körülmények között nevelte 

három gyermekét, ezt az időszakot a hatósági zaklatások jellemezték; lakásukba erőszakkal 

idegeneket költöztettek. 

Így szólt bele a Rákosi-rendszer Maléter családi életébe; a tiszt katonailag is kevésbé jelentős 

beosztásokba került. Az 1956-os forradalom előtt az úgynevezett munkászászlóaljak parancs-

noka lett (ezek voltak elhelyezve a Kilián-laktanyában). 

A Honvédelmi Minisztérium 1955 őszén azzal a javaslattal fordult a Politikai Bizottsághoz, 

hogy „helyettesítő katonai szolgálatra” a szénbányászatban dolgozókon kívül további 8000 

főt biztosítsanak az építőipar és a mezőgazdaság számára. A Minisztertanács tehát elrendelte a 

Katonai Műszaki Kisegítő Alakulatok létrehozását. A „Szervi határozmány” szerint ez: 

„olyan haderőn kívüli katonai szolgálat, mely hivatva van a népgazdaság egyes területein 

mutatkozó ideiglenes munkaerőhiányt szervezett katonai erővel részben pótolni. Az alegysé-

gek számát a mindenkor rendelkezésre álló harcos munkaerő és a termelési feladatok szabják 

meg.” Az alakulatok megszervezésére Maléter Pál ezredes kapott megbízást 1956 májusában. 

A 15 bányászzászlóaljban 8502 fő és a rendelet alapján felállított 9 építőzászlóaljban 4 193 

katona teljesített szolgálatot. Az ennél az alakulatnál teljesített katonai szolgálat már semmi-

ben sem hasonlított az 1951-ben – a „politikailag megbízhatatlanok” részére – bevezetett 

munkaszolgálathoz. A kormány ekkor már nem válogatott. Egyszerűen csak olcsó és szaba-

don mozgatható munkaerőre volt szüksége. 

Maléter ezredest tehát 1956. augusztus hónaptól a csoportfőnöki beosztásából felmentették és 

kinevezték a Katonai Műszaki Kisegítő Alakulatok – 15 bányamunkás-, 10 építőzászlóalj–
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parancsnokává. Az utóbbiakból hármat, a 21., a 22. és a 23. önálló építőzászlóaljat Budapes-

ten, a Kilián laktanyában helyezték el. A közlekedés területén további két építőzászlóalj dol-

gozott. 

1956 tavaszára ezredesnek léptették elő. 

1956. október 23-án és 24-én a Várban lévő parancsnokságon volt, 24-én délben a Honvé-

delmi Minisztériumban vette át a főügyeletet. 

Október 25-én tankokkal és az azokat kísérő tiszti iskolásokkal a Kilián laktanyába küldték, 

hogy „rendet csináljon” (a laktanya környékén a civil felkelők már október 24-e hajnal óta 

harcban álltak szovjetekkel, sőt konfliktusba keveredtek a laktanya katonáival is). Érkezése-

kor Maléter tűzharcba keveredett a felkelőkkel, de napokkal később átállt az oldalukra.
1062

 

Október 27-én és 28-án ellenőrzése alá vonta a laktanyát közrefogó épületszárnyakat, majd 

értesülve a kormány által elrendelt tűzszünetről, beszüntette a felkelők elleni harcot, ezt jelen-

tette a minisztériumnak is. 

Ezután napokig ment a huzavona a politikai és katonai vezetés, illetve a civil felkelők közt, 

mert az előbbiek az utóbbiak lefegyverzését követelték. Maléter lassan látta be, hogy ez lehe-

tetlen. A Corvin közben részt vett a fegyverletételi tárgyalásokon. Nagy Imre hívására a Par-

lamentben jelen volt a munkástanácsok küldötteivel folytatott tárgyalásokon, majd október 

31-én főszerepe volt a Nemzetőrséget megszervező megbeszélésen, ahol eldőlt: a civil fegy-

veresek is a forradalom véderejének részévé válnak. 

November 1-jén Nagy Imre kinevezte helyettes honvédelmi miniszternek, majd november 2-

án honvédelmi miniszternek, és előléptették tábornoknak (vezérőrnagyi rendfokozatot kapott). 

Miniszteri kinevezését a Corvin köz parancsnoka, Pongrátz Gergely ellenezte, mert nem bí-

zott Maléterben (és a kommunista párt és állami vezetőkben sem). Pongrátz többször is nyíl-

tan bírálta, azzal is megvádolta, hogy felkelők halálát okozta, ennek ellenére a laktanya és a 

Corvin köz végig együttműködött. Maléter a laktanya környékén harcoló többi felkelőcso-

porttal is kapcsolatot tartott. 

A Kilián laktanya hamar az ellenállás szimbolikus központjává vált, Maléter pedig a forrada-

lom hőseként gyorsan nagy népszerűségre tett szert.  

„Október 29-e hűvös, de szép őszi nap volt. Kimentem a Népligetbe, s mikor az Üllői 

út közelébe értem, láttam, hogy egy nagy tömeg tüntető halad az úton, miközben jelszavakat 

harsognak: „Ruszkik haza!” „Nagy Imrét a kormányba!” – és hasonlókat. Beálltam a tünte-

tők sorába, és magam is teljes erővel mondtam a többivel együtt. Amikor a Kilián laktanyához 

értünk, a tömeg megállt és valaki az élen elkezdte éljenezni: „Maléter ezredes a Kilián hős 

védője!”, „Malétert a kormányba!” Előkerült a „hős” tiszt is és vállra emelték. Maléter sza-

badkozott. Nem hinném, hogy a tüntetők között sokan lettek volna, akik Maléter nevét valaha 

is hallották, vagy akár ismerték volna a Kilián szerepét a forradalomban, de akkor nagyon 

jól, és meggyőzően hangzott. Annyi biztos, hogy Maléter csillaga, mint üstökös ívelt a magas-

ba.”
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Maléter túlságosan megbízott a szovjetek szavában. November 2-án tiszti gyűlést tartottak a 

Kilián laktanyában, ahol tiszttársai és környékbeli felkelőparancsnokok előtt meglobogtatta a 

délelőtti parlamenti tárgyalásai jegyzőkönyvét, amelyek során a szovjet hadseregtábornok 

Malinyin azt ígérte, a szovjet csapatok legkésőbb 1957. január 15-éig kivonulnak az ország-

ból. (Ez alig két nappal a szovjet általános támadás előtt történt.) 

Bár a tisztek megpróbálták lebeszélni, Maléter november 3-án magyar tárgyalóküldöttség 

tagjaként a tököli szovjet főparancsnokságra ment, ahol nyomban letartóztatták.
1064

 Január 

végéig szovjet fogságban volt, akkor átadták a magyar belügyi szerveknek. 

Rákos Imre (1956-ban őrnagy) tanúvallomása szerint Maléter tiszttársai érdeklődésére októ-

ber 30-án azt mondta el, hogy a következő feltételek teljesülése esetén támogatja a forradal-

mat: 

 A Nagy Imre-kormány elismerése. 

 Fellépés a horthysta restauráció minden formája ellen. 

 Azonnali (november közepéig) szovjet kivonulás. 

 Az egyetemisták (MEFESZ) október 23-ai követeléseinek megvalósítása [ezekben 

szerepeltek a szabad választások is.] 

 A kormány a felkelőket nyilvánítsa szabadságharcosoknak, az elesettek hozzátartozóit 

ennek megfelelően anyagilag támogassa. 

Elképzelései sokban eltértek a Corvin köz sok szabadságharcosának gondolkodásától, akik 

nála kevésbé voltak hajlamosak hinni a szovjetekkel való tárgyalások értelmében, illetve a 

Nagy Imre vezette kormányt – amelyet Maléter támogatott – sem tartották elég radikálisnak a 

szükségesnek tartott politikai változások végrehajtásához. 

Kihallgatásai során végig következetesen kitartott a mellett, hogy 1956. október 23-a és no-

vember 4-e között Magyarországon forradalom zajlott. Ezen a véleményén az után sem vál-

toztatott, hogy a Nagy Imre-per vádlottjainak levetítették a Köztársaság téri véres események-

ről készített filmet, Szántó Zoltán hamis tanúskodásával, és ez komoly érzelmi megrendülést 

okozott neki. 

Nagy Imre perében a népi demokratikus államrend megdöntésére irányuló szervezkedés bűn-

tette vádjával halálra ítélték és az ítéletet 1958. június 16-án végre is hajtották a Kozma u. 13. 

sz. alatti gyűjtőfogház udvarán.  

„1958. június 16-án hajnalban, a kivégzést követően Nagy Imre, Maléter Pál és Gimes 

Miklós holttestét koporsóba tették és a budapesti Országos Börtön sétálóudvarán ásták el. A 

betemetett gödörre ócska bútorokat, limlomot hánytak. 1961. február 24-én titokban kiásták a 

koporsókat, köréjük kátránypapírt drótoztak és átvitték a szomszédos Újköztemető 301-es 
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parcellájába, ahol hamis nevek alatt (Nagy Imrét „Borbíró Piroska” fedőnéven) jeltelen sírba 

ismét elásták” 
1065

 

A forradalom leverése után sokáig tartotta magát a vágy szülte hír, hogy Malétert nem fogták 

el az oroszok, vagy ha igen, kiszabadult és a Bakony hegyei közt gyűjti a csapatokat, hogy 

megmentse a forradalmat. Egy másik változat szerint a helyszín a Bükk volt. Talán nem vélet-

len, hogy mindkét hegység korábban népi hősök, betyárok legendás búvóhelye volt. A Me-

csek hegyeiben a forradalom után csakugyan hetekig folytatódott a felkelők – a mecseki látha-

tatlanok – ellenállása.  

„A legenda) bizonyára ugyanazzal magyarázható, mint Maléter Pál hírnevének üstö-

kösszerű felívelése a forradalmi napokban. Mint katona, fiatal, de már parancsnoki pozíció-

ban levő tiszt, mindenki másnál tökéletesebben tudta kielégíteni a romantikus szabadsághős 

iránti népi igényt.”
1066

  

Felesége és gyermekei a forradalom után Amerikába emigráltak. 

1989-ben rehabilitálták és posztumusz vezérezredesnek nevezték ki. 1989. június 16-án a bu-

dapesti Hősök terén nagy tömeg előtt rendezett ünnepélyes szertartást követően Nagy Imrével 

és a forradalom más mártírjaival együtt újratemették. 

Maléter 1956-os szerepének vannak vitatott pontjai, főleg mióta Pongrátz Gergely, a Corvin 

köz felkelőinek parancsnoka, visszaemlékezéseiben azt írta, Maléter agyonlőtt két elfogott 

felkelőt a Kilián laktanyában és másik hét halálát okozta, amikor egy csoportot kizavartatott 

az épületből a szovjet tankok elé.  

Mások, mint Eörsi László megalapozatlannak tartják ezeket a vádakat. 

Marosán György 

(Hosszúpályi, 1908. május 15. – Budapest, 1992. december 20.)  

Baloldali politikus volt, előbb szociáldemokrata, majd kommunista színekben, a két 

párt egyesülésének egyik legfőbb szorgalmazója volt. Eredeti foglalkozása péksegéd (a nagy-

váradi Steiner Viktor pékmester műhelyében, elterjedt gúnyneve emiatt később „Buci Gyuri” 

volt). A proletárdiktatúra erőszakos alkalmazásának ideológusaként többek közt arról vált 

híressé, hogy az 1956-os forradalom idején és azt követően mindenkinél vehemensebben kö-

vetelte, hogy akár lövetéssel („Mától kezdve lövünk”) is tartsák fenn a kommunista diktatúrát, 

így vált a megtorló hatalom arcává és öklévé. 

Apja görögkatolikus kántortanító volt. 1917-től a debreceni árvaházban nevelkedett. A román 

megszállás után egy időre Nagyváradra került át, mivel román származásúnak gondolták. 

Már 15 éves korában csatlakozott a munkásmozgalomhoz, 1927-ben a Szociáldemokrata 

Pártba (MSZDP) is belépett. 1939-ben főtitkárának választotta az Élelmezési Munkások Or-

szágos Szövetsége (1943-tól elnöke). 1941-ben tagja lett az MSZDP fővárosi vezetőségének. 

1942-ben többedmagával megalapította a József Attila Emlékbizottságot. Ugyanezen év nya-

rán letartóztatták, de csak néhány hónapig maradt fogva. Az MSZDP vidéki szervező titkára-
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ként folytatta a politizálást, de a német megszállást (1944. március 19.) követően újra letartóz-

tatták és Nagykanizsára internálták. 

Szabadulása után pártkarrierje felgyorsult: 1945 augusztusáig országos titkár, majd 1947-ig 

vezető titkár az MSZDP-ben. 

Marosán a kommunistákhoz húzó szociáldemokraták közé tartozott: másokkal, így a húzódo-

zó Szakasits Árpáddal szemben támogatta a párt egyesülését a Magyar Kommunista Párttal. 

Elnökhelyettese lett a két párt 1948. március 10-én felállított közös Politikai Bizottságának. A 

fúzió végül 1948 júniusában meg is történt, Magyar Dolgozók Pártja (MDP) néven. Az elnök 

Szakasits lett (ez azonban csak elfedte azt a folyamatot, amelyben a kommunisták valójában 

felőrölték a szociáldemokrata párt hozzájuk nem hasonuló részét.) 

Marosán a könnyen hasonulók közé tartozott. 1948. augusztus 18-ától 1949. július 1-jéig az 

MDP Budapesti Pártbizottságának első titkára volt, ezt követően 

1950. augusztus 4-éig könnyűipari miniszter. Az MDP Központi 

Vezetősége 1950 májusától a párt Adminisztratív Osztályát is Maro-

sán alá utalta. 

Két hónappal később, Rákosi Mátyás rémuralmának csúcsán őt is 

elérte a kommunistává lett szociáldemokraták sorsa: július 7-én az 

ÁVH őrizetbe vette. November 24-én első fokon, december 11-én 

pedig jogerősen is halálra ítélték, de később tárgyalás nélkül élet-

fogytiglani börtönre enyhítették az ítéletet. 1956. március 29-én, a 

Szovjetunió Kommunista Pártjának a személyi kultuszt megbélyegző XX. kongresszusa után 

büntetését félbeszakították. Szabadulása után azonnal felajánlotta szolgálatait a párt vezetésé-

nek. A Központi Vezetőség július 18. és 21. közt tartott ülésén már Politikai Bizottsági taggá 

is választották, július 30-ától pedig a Minisztertanács elnökhelyettese lett. 

1956. október 23-án, amikor az MDP Politikai Bizottsága a jugoszláviai látogatásról visszaté-

rő Gerő Ernő első titkárral és Kádár Jánossal kiegészülve ülést tartott, Marosán mindenki 

mással szembehelyezkedve nem csak az egyetemisták (a MEFESZ) tervezett tüntetésének a 

betiltását követelte, hanem azt is, hogy fegyveres erők számára adjanak tűzparancsot. 

A forradalom idején egy ízben Nagy Dániellel, az Elnöki Tanács elnökhelyettesével együtt 

letartóztatta a Széna téri felkelők Márton Erzsébet vezette csoportja és az elfoglalt Maros ut-

cai ÁVH-laktanyában (a mai XII. kerületi rendőrkapitányság épületében) kihallgatták. (Saját 

elbeszélése szerint nem volt kihallgatás, egy szakaszvezető egyszerűen elengedte őket). 

Amikor az irányítás Gerő Ernő kezéből Nagy Imréébe csúszott át, Marosánt kihagyták a párt 

vezetéséből. Marosán azonban a szovjetekkel szövetkező Kádár János oldalára állt és tagja 

lett Kádár kormányának, a Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormánynak, illetve az forra-

dalom idején átalakult kommunista párt, az MSZMP Ideiglenes Intéző Bizottságának. 

Marosán a restaurált kommunista hatalom egyik legagresszívabb stílusú politikusa lett. De-

cember 8-án, miután Salgótarjánban hiába próbálta rákényszeríteni akaratát a helyi munkásta-

nács küldöttségre, ő mondta ki a híres mondatot: „Mától kezdve lövünk”, hivatalossá téve az 

új kormánynak azt a politikáját, hogy a legdurvább erőszakkal lép fel a tömegmegmozdulások 

ellen (a politikai döntést erről azonban nyilvánvalóan nem Marosán, hanem Kádár hozta 
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meg). Salgótarjánban még aznap 131 áldozatot követelő sortűz dördült, a rákövetkező napok-

ban pedig vidéki városokban egymást követték a sortüzek. 

1957 februárjában gyakorlatilag Kádár János, az állampárt első emberének helyettese lett, 

amikor a Központi Bizottság (KB) adminisztratív titkárává választotta. Később újabb fontos 

posztot kapott: április 30-ától a Budapesti Pártbizottság Ideiglenes Intéző Bizottságának elnö-

ke lett, később pedig a Budapesti Pártbizottság titkára. Ezután ismét kormánypozícióhoz ju-

tott, május 9-től 1960. január 15-éig államminiszter volt. 

1962-ben pártkarrierjében fordulat következett be: október 11-én és 12-én tartott ülésén a 

Központi Bizottság visszahívta Marosánt a Politikai Bizottságból, elvette KB-titkári posztját, 

sőt a KB-ból is kizárták. Formálisan még a következő évig az Elnöki Tanács helyettes elnöke 

maradt, de elvették „M” és „K” telefonját, kormányőreit és állami autóját. További támadá-

sok érték, miután Moszkvában 1964-ben részt vett a november 7-ei ünnepi felvonuláson. 

1965-ben kilépett az MSZMP-ből. 

Félreállítása a megtorlás korszakának végét és a Kádár-rezsim konszolidációjának kezdetét 

jelezte: Marosán fenyegetéseire, gátlás nélküli demagógiájára ekkor már nem volt szükség, 

ráadásul sokan Kádár ellenlábasát látták benne. (Valószínűleg maga Kádár is, akivel Marosán 

1962-ben személyes összetűzésbe is került, amikor egy beadványban Kádár baráti kapcsolata-

it kritizálta 

Molotov, Vjacseszlav Mihajlovics  

(Szovjetszk, 1890. március 9. – Moszkva, 1986. november 8.)  

Vezető szovjet politikus volt a sztálini diktatúra évtizedeiben, az 1920-as évektől az 

1950-es évekig. A náci Németország és a Szovjetunió között kötött, Molotov–Ribbentrop-

paktumként elhíresült megnemtámadási szerződést ő írta alá szovjet részről 1939-ben. Róla 

nevezték el a Molotov-koktél nevű utcai harcokban használt fegyvert. 

Oroszországban, a Kirovi területen, a ma Szovjetszknek nevezett Kukarka nevű faluban szüle-

tett Vjacseszlav Mihajlovics Szkrjabin néven, egy bolti alkalmazott fiaként. (Egyes források 

szerint rokona, unokaöccse volt Alekszandr Szkrjabin zeneszerzőnek.) 

Kazanyban végezte a középiskolát és már 16 évesen, 1906-ban csatlakozott az Oroszországi 

Szociáldemokrata Munkáspárt bolsevik frakciójához. Álnévként vette fel a Molotov nevet: 

molot oroszul kalapácsot jelent. 1909-ben letartóztatták és két évet töltött száműzetésben, 

Szibériában. 1911-ben beiratkozott a szentpétervári műszaki főiskolára, ugyanakkor csatlako-

zott a Pravda, az illegális bolsevik újság szerkesztőségéhez, amelyet ekkor Sztálin vezetett. 

1913-ban megint letartóztatták és Irkutszkba deportálták, de 1915-ben megszökött és vissza-

tért a fővárosba. 

Molotov 1916 a bolsevik párt szentpétervári bizottságának tagja lett. Amikor 1917 februárjá-

ban kitört a forradalom, a kevés bolsevik vezető közt volt, akik ekkor a fővárosban tartózkod-

tak. Irányítása alatt a Pravda „balos” fordulatot vett és a forradalom után alakult ideiglenes 

kormány heves baloldali ellenzéke lett. Amikor Sztálin visszaérkezett, ezt megváltoztatta, a 

később érkező Lenin azonban Sztálint bírálta felül és Molotovnak adott igazat. Ennek ellenére 

Molotov Sztálin protezsáltja és közeli munkatársa maradt, és ennek köszönhette későbbi 
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emelkedését (és túlélését). Molotov a Szentpétervári Szovjet tagja lett, amely előkészítette az 

októberi kommunista forradalmat és hatalomátvételt. 

1918-ban Ukrajnába küldték, az orosz polgárháborús frontra. A harcokban azonban, mivel 

nem volt katona, nem vett részt. 1920-ban az Ukrán Bolsevik Párt Központi Bizottságának 

titkára lett. Lenin 1921-ben Moszkvába hívta, ahol az össz-szovjet párt Központi Bizottság 

tagjának léptette elő és megbízta a párt titkárságának vezetésével. 1922-ben Sztálin lett a Bol-

sevik Párt első titkára, Molotov pedig de facto a helyettese volt. Sztálin patronálásával 1926-

ban tagja lett a legfelsőbb pártvezetésnek, a Politikai Bizottságnak is. 

Miután Lenin 1924-ben meghalt, a hatalmi harcokban Molotov Sztálin támogatója volt riváli-

sai, Trockij, Kamenyev, Zinovjev, majd végül Buharin ellen. A pártközpont sztálinista mag-

jának vezető alakja lett Vorosilov, Kaganovics, Ordzsonikidze és Kirov mellett. Trockij és 

hívei, mint sokan mások, lebecsülték Molotovot. Trockij „a megszemélyesült középszerűség-

nek” nevezte, unalmassága azonban éles eszet és kiváló közigazgatási vezetői képességeket 

rejtett. Főleg a színfalak mögött dolgozott, a szürke bürokrata külsejét öltve magára: ő volt az 

egyetlen bolsevik csúcsvezető, aki mindig öltönyben és nyakkendőben jelent meg. 

Amikor 1930 decemberében Buharin szövetségesét, Alekszej Rikovot elmozdították a Nép-

biztosok Tanácsa (a szovjet kormány) éléről, a helyére Molotov került. Ezen a poszton Molo-

tov felügyelte a sztálini rezsim legnagyobb szociális kísérletét, a mezőgazdaság kollektivizá-

lását. Ezen a téren ő volt Sztálin zéró tolerancia elvének kivitelezője: a parasztok ellenállását a 

legnagyobb kegyetlenséggel elfojtották és eközben kulákoknak nevezett paraszttulajdonosok 

millióit deportálták munkatáborokba, ahol nagy részük meghalt. Ő írta alá az állami tulajdon 

védelméről szóló drákói szigorúságú törvényt azok ellen a parasztok (és gyakran gyerekek) 

ellen, akik az aratás után a földeken maradt gabonát gyűjtögették össze. (Az elsődleges bünte-

tés halál volt.) Az akkori vezetés más tagjaival együtt személyes felelősség terheli az 1930-as 

évek első felében bekövetkezett nagy kiterjedésű éhínség kialakulásáért, egy ideig személye-

sen vezette Ukrajnában a Gabonabegyűjtési Bizottságot. 

A következő válságot, a nagy tisztogatás Szergej Mironovics Kirov 

leningrádi pártvezető 1934 végi meggyilkolása után indult el (ami a 

legtöbb történész szerint Sztálin parancsára történt). A tömeges de-

portálás és kivégzések 1935-ben és 1936-ban egyre nagyobb mére-

teket öltöttek, és 1937-1938-ban érték el csúcspontjukat. A legtöbb 

régi bolsevik vezetőt árulás és kémkedés vádjával elítélték és kivé-

gezték, és milliókat küldtek munkatáborokba. Bár a tisztogatást köz-

vetlenül az állambiztonsági szervek legfelsőbb vezetői, Jagoda, 

Jezsov, majd Berija hajtották végre, Molotov is jelentős szerepet 

vállalt benne. Sztálin gyakran követelte tőle és más politikai bizottsági tagoktól, hogy írják alá 

a prominens párttagok halálos ítéleteit, és ezt mindig kérdés nélkül megtette (igaz, az akadé-

koskodás nem is volt tanácsos). Nincs olyan feljegyzés, amely arra utalna, hogy legalább mér-

sékelni próbálta volna a folyamatot, vagy megpróbált volna megmenteni valakit (pedig azért 

voltak olyan szovjet vezetők, akik ezt megtették). 

Az ipar terén a Szovjetunió Molotov miniszterelnöksége idején nagy fejlődésen ment keresz-

tül. Adolf Hitler Németországának felemelkedése sürgetővé tette a hadiipar fejlesztését és 
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ezért elsősorban Molotov, illetve a területért felelős népbiztos, Lazar Kaganovics feleltek. A 

Szovjetunió végül óriásira duzzadt hadiipara révén győzhette le a németeket. A szovjet hadse-

reg kezdeti sikertelenségeiért és óriási veszteségeiért azonban személyesen Molotov is felelős 

volt. A tisztogatás elérte a hadsereg vezérkarát, a tisztek jelentős része áldozatul esett és nagy 

részben a megfelelő vezetés hiánya okozta az 1941-es és 1942-es évek szovjet katonai ka-

tasztrófáit. A szovjet rendszer sohasem heverte ki azokat a károkat sem, amelyet a mezőgaz-

daság erőltetett kollektivizálása okozott Molotov irányítása alatt. 

Molotov egyike volt annak a három személynek is (Vorosilov és Mikojan mellett), akik 1940 

tavaszán aláírásukkal hagyták jóvá a katyńi vérengzést, a fogoly lengyel tisztek tízezreinek 

legyilkolását. 

A tisztogatás után sokan tartották Molotovot Sztálin elsőszámú helyettesének, bár ő maga 

vigyázott rá, hogy ne bátorítsa ezeket a feltételezéseket. Az amerikai újságíró, John Gunther 

ezt írta 1938-ban. „Molotovnak finom homloka van, és úgy néz ki, úgy cselekszik, mint egy 

francia orvosprofesszor – rendezett, precíz, pedáns… Elsőrangú intelligenciájú és befolyású 

ember. Molotov vegetáriánus és nem iszik. Ő kapja Sztálintól a piszkos munka javát.” 

1948-ban Molotov feleségét, Polina Zsemcsuzsinát is elérte a tisztogatás, amiben jelentős 

szerepet játszhatott, hogy zsidó volt és még jelentősebbet, hogy kinek a családjához tartozott. 

Molotov reakciója annyi volt, hogy írt egy levelet Sztálinnak, amelyben mentegetőzött, hogy 

tartózkodott a szavazáskor, amikor feleségét kizárták a pártból. Sztálin utolsó éveiben Molo-

tov folyton attól tarthatott, hogy őt magát is letartóztatják. Emlékezhetett arra az asszonyra is, 

aki húsz évet töltött a gulagon, csak azért, mert Buharin felesége volt – férjét pedig kivégez-

ték. Még említeni sem merte a gulagra került saját feleségét, csak Sztálin halála után. Berija 

(nem sokkal azelőtt, hogy őt magát is kivégezték) elintézte, hogy az asszony kiszabaduljon. 

Az 1938-as müncheni egyezmény és Csehszlovákia ezt követő német bekebelezése után Sztá-

lin úgy látta, hogy az appeasement
1067

 politikáját hirdető nyugati hatalmakkal vagy a szovje-

tekkel hagyományosan ellenséges Lengyelországgal nem lehetséges a németek ellen közös 

biztonsági rendszert létrehozni. Ezért úgy döntött, célszerűbb inkább Hitlerrel szövetkezni, a 

németek figyelmét Lengyelország és a nyugat felé fordítva, miközben a Szovjetunió időt 

nyerhet a felkészülésre a németek elleni elkerülhetetlen háború előtt. 1939 májusában az orosz 

külügyminisztert, Makszim Litvinovot – aki zsidó volt és ez okból nem a megfelelő személy a 

németekkel való tárgyalásokra – menesztették, és a helyére Molotovot nevezték ki. Emellett 

1941 májusáig megőrizte miniszterelnöki pozíciót is, ekkor azonban Sztálin maga vette kezé-

be ez utóbbi posztot. 

Hitler először elutasító volt a szovjet közeledéssel szemben, de augusztusban, miután elhatá-

rozta, hogy lerohanja Lengyelországot és ezzel megkockáztatja a nyugati hatalmak háborúba 

lépését, felhatalmazta külügyminiszterét, Joachim von Ribbentropot, hogy kezdjen komoly 

tárgyalásokba a szovjetekkel. Augusztus 18-án a két ország kereskedelmi egyezményt kötött, 

augusztus 22-én pedig Ribbentrop Moszkvába repült, hogy aláírja a megnemtámadási egyez-

ményt. A szerződés Molotov–Ribbentrop-paktum néven ismert, bár a külügyminiszterek csak 

Sztálin, illetve Hitler akaratának végrehajtói voltak. A paktum legfontosabb része a titkos 
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záradék volt, amelyben Németország és a Szovjetunió felosztotta egymás közt Lengyelorszá-

got és a balti államokat, egyúttal a németek tudomásul vették, hogy a Szovjetunió bekebelezi 

Besszarábiát, amely akkor Románia része volt (ma Moldova). Ezzel Hitler zöld utat kapott 

Lengyelország megtámadáshoz és alig több, mint egy héttel később, szeptember 1-jén a német 

csapatok meg is indultak. 

A paktum alapján Sztálin ahhoz kapott német támogatást, hogy annektálja Besszarábián kívül 

Észtországot, Lettországot és Lengyelországnak a Curzon-vonaltól keletre eső részét (ahol a 

lakosság többsége belarusz, illetve ukrán volt. Ugyancsak szabad kezet kapott a németektől 

Finnország ügyében. A rákövetkező szovjet–finn háború után, amelyben a finnek a vártnál 

sokkal hevesebb ellenállást tanúsítottak, Finnország kénytelen volt átadni bizonyos területeit a 

szovjeteknek, de megőrizte függetlenségét. E konfliktus idején született meg a finn oldalon a 

Molotov-koktél, a házilag készíthető, tankok ellen használt gyújtófegyver. A paktum értelmé-

ben Németország nem csak Lengyelország nyugati kétharmadát foglalhatta el, hanem Litváni-

át is, a szerződést azonban úgy módosították, hogy a Lengyelországban kapott kedvezmények 

fejében Litvániáról a németek a szovjetek javára lemondtak. A két diktatúra hadserege által 

végrehajtott megszállás végtelen szenvedést hozott a meghódított területek lakossága számá-

ra, a balti országokat pedig fél évszázadra orosz alávetettségbe taszította. Az oroszok beáram-

lása a három balti országba máig ható feszültségekhez vezetett. 

A paktumot Németország csak 1941 júniusáig tartotta be, amikor Franciaország annektálása 

után kelet felé fordult és megtámadta a Szovjetuniót. A támadás után Molotov sürgős tárgya-

lásokat kezdeményezett az Egyesült Királysággal és később az Egyesült Államokkal: 1941-

ben személyesen is Londonba, a következő évben pedig Washingtonba utazott. 1942-ben alá-

írta az Angol–szovjet Szövetségi Szerződést. Megszerezte Franklin D. Roosevelt és Winston 

Churchill beleegyezését abba is, hogy Európában második frontot nyissanak. 1943-ban elkí-

sérte Sztálint a teheráni konferenciára, 1945-ben pedig a jaltai és a potsdami konferenciákra, 

Ő képviselte a Szovjetuniót a San Franciscó-i konferencián, amelyen megalapították az Egye-

sült Nemzetek Szervezetét. Kemény tárgyalóként ismerték, aki körömszakadtáig védte a szov-

jet érdekeket. 

Winston Churchill számos találkozásukról számol be emlékirataiban. Bár könyörtelen, ke-

mény diplomatának írta le, ezt is megjegyezte: 

„ Ami a külügyek vitelét illeti, Mazarin, Talleyrand, Metternich szívesen üdvözölnék a 

társaságukban, ha létezne egy másik világ, amelyet a bolsevikok megengedhetnek maguk-

nak.” 

A háború után Molotov pozíciója meggyengült. 1949-ben Andrej Januarjevics Visinszkij vál-

totta a külügyminiszteri székben, bár miniszterelnök-helyettes és a Politikai Bizottság tagja 

maradhatott. Miután meghalt Zsdanov, akit sokan Sztálin legvalószínűbb utódának tartottak 

ebben az időben, Sztálin és Berija újabb tisztogatásokat terveztek a régi pártvezetők közt. Az 

újabbkeletű vezetők, mint Malenkov és Hruscsov élvezték Sztálin bizalmát, Molotov azonban 

a legrégibb gárdához tartozott. 

Helyzetének megrendülését világosan jelezte feleségének 1948. decemberi letartóztatása és 

deportálása. Az SZKP XIX. kongresszusán 1952-ben Molotovot még beválasztották a párt 
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Elnökségébe (a régebbi Politikai Bizottság helyébe lépő testületbe), az elnökség szűkebb ve-

zető bizottságába azonban már nem (ezt nem publikálták). Amikor Sztálin 1953 márciusában 

meghalt, ez valószínűleg attól mentette meg Molotovot, hogy ő is a tisztogatás áldozatává 

váljék. 

A diktátor halála után a párt vezetése jelentősen átalakult, ami újra megerősítette Molotov 

helyzetét. Beriját kivégezték, Malenkov miniszterelnök, Molotov külügyminiszter lett. Hama-

rosan kiderült azonban, hogy az igazi erős ember Nyikita Hruscsov, az új pártfőtitkár lett. 

Fokozatos belföldi liberalizációt, a külpolitikában pedig enyhülést hirdetett, amit a Tito Ju-

goszláviájával való kibékülés jelzett. Molotov, az öreg sztálinista egyre inkább idejétmúltnak 

tűnt ebben az új környezetben, de még szokott csökönyösségével ő képviselte a Szovjetuniót 

az európai biztonsági rendszerről, a német újraegyesítésről és a lefegyverzésről szóló 1955-ös 

genfi konferencián. 

A bukásához vezető események akkor kezdődtek, amikor a párt XX. kongresszusán Hruscsov 

váratlanul erőteljes támadást indított a sztálini személyi kultusz ellen. Kritizálta Sztálint az 

1930-as évek tisztogatásai miatt és a háború első szakaszának a Vörös Hadseregben végrehaj-

tott tisztogatásokat követő kudarcaiért. Mivel Molotov volt az egyetlen élő tagja Sztálin poli-

tikai vezérkarának, ráadásul a tisztogatásokban is kulcsszerepet játszott, egyértelmű volt, 

hogy Hruscsov kritikája előbb-utóbb Molotov bukásához is el fog vezetni. Ezt ő maga is tud-

ta, és a Hruscsov-ellenes keményvonalas szárny vezetője lett (bár az nem tisztázott, csaku-

gyan szerepet játszott-e Hruscsov későbbi eltávolításában. 

1956 júniusában eltávolították a külügyminiszteri posztról, júliusban pedig Hruscsov 

Malenkovval Kaganoviccsal és Vorosilovval együtt „a pártellenes csoport” tagjaként bélye-

gezte meg és a többiekkel együtt azzal vádolta, hogy vissza akarják állítani a sztálini uralmi 

eszközöket. Kiszavazták a pártelnökségből, sőt még a szélesebb Központi Bizottságból is, és 

Mongóliába „száműzték” nagykövetnek. 1960-ban mégis kinevezték a Nemzetközi Atom-

energia-ügynökség szovjet küldöttének, ami részleges rehabilitációt jelentett. Az 1961-es 

XXII. pártkongresszuson azonban Hruscsov fokozta Sztálin-ellenes kritikáját. Molotovot 

minden posztjáról elmozdították, sőt még a pártból is kizárták. 1962 márciusában bejelentet-

ték, hogy Molotov visszavonult a közéletből. 

A visszavonult Molotov szemernyit sem bánt meg Sztálin alatti politikájából. Amikor Kína és 

a Szovjetunió közt kenyértörésre került sor, egy jelentés szerint kifejezte, hogy egyetért Mao 

Ce-tung kritikájával, aki revizionizmussal vádolta meg Hruscsovot. Roj Medvegyev szerint 

Sztálin lánya, Szvetlana Allilujeva így idézte Molotovot és feleségét: „Apád lángelme volt. 

Manapság nincs forradalmi szellem, csak megalkuvás mindenütt. Az egyetlen reményünk Kí-

na. Csak ők tartják életben a forradalmi szellemet.” 

Leonyid Iljics Brezsnyev párfőtitkársága idején Molotovot részlegesen rehabilitálták és 

Konsztantyin Usztyinovics Csernyenko idejében, 1984-ben azt is megengedték neki, hogy 

visszatérjen a pártba. 1986 novemberében halt meg Moszkvában, 96 évesen, amikor már 

érezhető volt a Szovjetunió összeomlásának előszele. A moszkvai Novogyevicsi temetőben 

temették el. Feliksz Csujev már halála után adta ki a Molotovval készített interjúit. 1989 vé-

gén a szovjet parlament és Mihail Szergejevics Gorbacsov kormánya formálisan megbélye-
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gezte a Molotov-Ribbentrop paktumot, elismerve hogy a balti államok és Lengyelország terü-

leteinek megszállása törvénytelen volt. 

Nagy Ferenc 

(Bisse, 1903. október 8. – Hermdon, Virginia, 1979. június 12.)  

Politikus, országgyűlési képviselő, miniszterelnök, a Független Kisgazda-, Földmun-

kás- és Polgári Párt elnöke. 

Reformátusvallású, kisparaszti családból származott, szülei a 15 katasztrális holdnyi (8,63 ha) 

földjükön gazdálkodtak. 

Nagy Ferenc hat elemit végzett, aztán a családi birtokon dolgozott. 1924-ben megnősült, há-

zasságából öt gyermek született; két fia és legidősebb lánya Magyarországon, a két kisebbik 

lánya viszont már az Egyesült Államokban látta meg a napvilágot. 

Saját erejéből képezte magát, miközben szülei földje mellett fuvarozást, napszámot és favá-

gást is vállalt. Keresetéből újabb hét holdnyi földet tudott venni, összesen 22 holdra (12,7 ha) 

bővítve ki a családi gazdaságot. Az 1920-as évek elejétől kezdve írogatott cikkeket a helyi 

lapokba. 1929 januárjától kezdve írásait a Pesti Hírlap is leközölte, amivel országos hírnevet 

szerzett magának. Megírta szülőfaluja, Bisse monográfiáját is, amivel aranyérmet nyert a Fa-

luszövetség pályázatán. 

Még 1924-ben belépett az Egységes Pártba, aminek 1928 és 1930 között Baranya vármegyei 

alelnöke volt. Ekkor kilépett és Tildy Zoltánnal közösen megszervezték a Független Kisgaz-

dapártot, aminek 1930 és 1945 között a főtitkára volt. 

1931-ben hagyta ott végleg a családi gazdaságot, hogy politikai karrierjére koncentrálhasson. 

Az 1931-es választásokon még nem indult. Az 1935-ösön indult ugyan, de mindössze 329 

szavazattal alulmaradt kormánypárti kihívójával szemben. Az 1939-es választásokon szintén 

nem sikerült egyéni mandátumot szereznie, viszont a párt Baranya vármegyei listájáról beju-

tott a törvényhozásba. Egyik kezdeményezője volt a Magyar Pa-

rasztszövetség létrehozásának. Nagy Ferenc közismerten háborúelle-

nes volt, ennek a parlamentben is gyakran hangot adott. Emiatt Ma-

gyarország német megszállását követően a Gestapo 1944. április 12-

én letartóztatta. Október 10-én kiengedték, de csak október 15-én 

helyezte szabadlábra a Lakatos-kormány. A négy nappal később 

bekövetkezett nyilas hatalomátvételt követően illegalitásba vonult. 

Ahogy elhagyta a front Budapestet, nekilátott az FKGP és a Paraszt-

szövetség újjászervezésének. 1945 áprilisában a Magyar Parasztszö-

vetség, augusztus 20-án pedig az FKGP választotta elnökévé. 1945. április 20-án beválasztot-

ták az Ideiglenes Nemzetgyűlésbe. Április 2-án beválasztották a budapesti törvényhatósági 

bizottságba, a november 4-i általános országgyűlési választásokon pedig újfent a Parlamentbe 

is. 

Az Ideiglenes Nemzetgyűlésben 1945. május 11-étől november 15-éig újjáépítési miniszter, 

az 1945-ös választásokat követően pedig 1945. november 29-étől 1946. február 5-éig a Nem-
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zetgyűlés elnöke, s ezzel egyidejűleg 1945. december 7-étől 1946. február 2-áig a Nemzeti 

Főtanács tagja. 

1946. február 4-étől a köztársasági elnökké választott Tildy Zoltán helyett nevezték ki Ma-

gyarország miniszterelnökévé, mely tisztségéről 1947. június 1-jén kényszerült lemondani. Ez 

alatt a Magyarok Világszövetsége elnöke is volt. 

A majdnem pontosan 16 hónapig regnáló kormányához két jelentős esemény is fűződik; a 

háború utáni hiperinfláció letörésére a teljesen elértéktelenedett magyar pengő helyett a máig 

használatos forint bevezetése 1946. augusztus 1-jével
1068

 valamint a párizsi békeszerződések 

aláírása 1947. február 10-én. 

Ellenezte mind a Baloldali Blokk, mind a háború előtti elit hatalmi törekvéseit; a rendszer 

polgári demokratikus konszolidációjára törekedett. Ellenezte a hároméves terv elfogadását is. 

1947. május 28-án, a miniszterelnökségen letartóztatták személyi titkárát, Kapócs Ferencet, 

majd június 1-jén Svájcban, ahol szabadságát töltötte, lemondásra kényszerítették. Lemondá-

sát meg sem várva, már május 31-én kinevezték az új miniszterelnököt. Ezután már nem tér-

hetett vissza Magyarországra. 

Az FKgP 1947. június 3-án kizárta a pártból; október 7-én állampolgárságától, 1948-ban a 

vagyonától is megfosztották. Svájcból az USA-ba utazott feleségével és három gyermekével, 

ahol a Washington D. C. vonzáskörzetéhez tartozó virginiai Herndonban telepedtek le. Az ott 

megjelentetett emlékirataiból származó bevételeiből bankkölcsönnel kiegészítve földet vásá-

rolt, amin 1951-ig gazdálkodott. Ikerlányai már Amerikában születtek meg, 1950-ben. 

Kezdettől fogva részt vett a magyar politikai emigráció közéletében, a Magyar Nemzeti Bi-

zottmány alapító-végrehajtó bizottsági tagja, majd 1955–56-ban alelnöke volt. Az 1956-os 

forradalom során megkísérelt Magyarországra utazni, de Ausztria - semlegességére hivatkoz-

va - megakadályozta ebben. November 2-án telefonon ajánlotta fel szolgálatait az állammi-

niszteri poszton lévő Tildy Zoltánnak, aki azonban visszautasította. 1957-ben beválasztották a 

strasbourgi Magyar Forradalmi Tanács intézőbizottságába. 1958-ban a Magyar Bizottság tag-

ja lett. 

Még 1947-ben részt vett a Nemzetközi Parasztunió létrehozásában, aminek 1949-től 1964-ig 

az alelnöke, 1964 és 1970 között pedig az elnöke volt. 1951-ben a menekült politikusokból 

összeállított Közép-kelet-európai Bizottság elnökévé választották. 1954-ben közreműködött 

az Európai Rabnemzetek Közgyűlésének a megszervezésében. Abban az évben, majd 1955-

ben és 1962-ben az USA külügyminisztériumának a megbízásából távol-keleti körutat tett. 
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 A pengő az 1927. január 1-ién történt bevezetése után Európa egyik legerősebb pénze volt. Kibocsátásakor 1 

kg arany értéke 3800 pengő volt. 1 pengő 12 500 koronát tett ki, amely a korábbi pénzünk volt.  A súlyos hipe-

rinfláció miatt a pengő elértéktelenedett. A forintot vezették be 1946. augusztus 1-jén. Az új pénz bevezetésekor 

1 forint 400 000 kvadrillió pengőt, vagy 200 000 000 (kétszázmillió) adópengőt ért. Az előbbi átváltási ráta 

valójában csak elméleti volt, hiszen a teljes forgalomban lévő pengőállomány értéke nem érte el a 0,1 fillért sem. 

Az adójegyek formájában-forgalomban lévő adópengő viszont számottevő értéket képviselt, egy néhány hetes 

átmeneti időszakban az adójegyek váltópénzként is funkcionáltak. A pengő 10
16

  %-os havi inflációs rátája ma is 

tartja a rekordot,  2008-ban a zimbabwei dollár 10
10 

%-kal megközelítette, de nem érte el a magyar hiperinfláció 

mértékét. A világon valaha kiadott legnagyobb címletű bankjegy továbbra is a magyar százmillió bilpengős 

bankjegy, amely száztrillió (10
20

) pengőnek felelt meg, de értéke már forgalomba hozatalakor sem volt, ekkor 

gyakorlatilag már kizárólag adópengőben és árucserével zajlott a kereskedelem. 
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1957-ben a kaliforniai Berkeley Egyetem díszdoktorává avatta. 1963 és 1970 között mintegy 

négyszáz amerikai felsőoktatási intézményben tartott előadást, amikor is felesége betegsége 

miatt visszavonult a közélettől. 

1977-ben kiállt a magyar Szent Korona és a koronázási ékszerek visszaadása mellett és Vörös 

Vince kezdeményezésére, Bognár József közbenjárására a Magyarok Világszövetsége meg-

szervezte hazalátogatását, amire azonban hirtelen bekövetkezett halála miatt már nem kerül-

hetett sor. Herndonban temették el, ahol halála tízedik évfordulóján a helyi történeti múzeum 

falán emléktáblát helyeztek el a tiszteletére. 

 

„Nagy Ferenc, a héthektáros kisparaszt egy Habsburg-restaurációt elutasító újságcik-

kel tűnt fel 1929-ben, huszonhat éves korában. Írásaiban a paraszti érdekek szószólója, de 

kiáll a sajtószabadság vagy a titkos választójog bevezetése mellett is. Az általuk alapított 

Független Kisgazdapárt főtitkára, öt éven át parlamenti képviselője. A háború kitörése után 

fokozatosan ráébredt, hogy az ország a vesztes fél oldalán áll, és egyik szervezője lett a Hit-

ler-ellenes erők összefogásának. Ő az FKGP második embere, és legnépszerűbb politikusa. 

1945-től az ideiglenes kormány minisztere. Nem akart miniszterelnök lenni. Amikor rábeszél-

ték, a békekötésig – a szovjet csapatok remélt kivonulásáig – próbálta kerülni a konfliktust a 

baloldallal. 1947-ben RM mégis emigrációba kényszerítette. Az USA-ban a lemondatásáról 

írott cikkéért húszezer dollárt kapott, és ebből ott farmot vásárolt. Az 1956-os magyar forra-

dalom kitörése után – az ország utolsó legitim miniszterelnöke – Európába érkezett. Ez lett az 

egyik „bizonyítéka" annak a fikciónak, hogy az „ellenforradalmat" Nyugaton szervezték. 

1977-ben azon kevés emigráns közé tartozott, aki támogatta, hogy az USA visszaadja az 

1945-ben odakerült magyar koronát. Hetvenhat éves korában, 1979-ben haza készült, de szív-

roham végzett vele.”
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Nagy Gábor 

A Kossuth-díj 63 éves története folyamán egyetlen alkalommal vonták csak vissza a 

Kossuth-díjat, mégpedig 1953 decemberében. Az áldozat Nagy Gábor, a Borsodi Kooperáció 

volt beruházási igazgatója, majd vezérigazgatója.  

A mezőgazdasági gépészből lett trösztigazgató egy évvel korábban adományozott díjának 

visszavonását a párt, politikai bizottságában azzal indokolták, hogy a barnaszén-elgázosítás új 

technológiáját – amiért a kitüntetést kapta – Kelet-Németországból lopta.
1070

  

Nagy történetét a HVG 2008. június 28-i számában feldolgozó Murányi Gábor szerint viszont 

nem zárható ki, hogy a pártban korábban körülrajongott igazgató koncepciós eljárás áldozata 

volt. Ahogy Murányi szerint az sem, hogy a díj visszavonása összefüggésben volt azzal a le-

véllel, amit Nagy Gábor 1953 januárjában írt az építésügyi miniszternek, és amiben a kazinc-

barcikai városépítés ügyében „az egyre katasztrofálisabb helyzet orvoslására” hívott fel. A 

kitüntetés visszavonása azért is furcsa, mert egy 1953. augusztusi belügyi jelentés a felhozott 

vádakban ártatlannak találta az időközben az állásából is kirúgott igazgatót. 
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 Pünkösti Árpád: Rákosi, Sztálin legjobb magyar tanítványa  
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 Más forrásokban az NSZK-ból! 
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A Minisztertanács Nagy Gábortól, a Borsodi Kooperáció volt beruházási megbízottjától az 

1952. március 15-én adományozott Kossuth-díj jelvényt és a kitüntető cím viselését megvon-

ja. Ezt a szűkszavú határozatot a Magyar Közlöny 1953. december 10-ei száma közölte. A 

példátlan hír sajtóbeli kommentálását már csak azért is hiábavaló lenne keresni, mivelhogy a 

kormánydöntést „előkészítő" Magyar Dolgozók Pártjának (MDP) titkársága ettől írásban ta-

nácsolta el a lapokat. A javaslatot előterjesztő, akkoriban az agitációs és propagandaosztályt, 

valamint a Szabad Nép című pártlap szerkesztőbizottságát is vezető Horváth Márton a vissza-

vonást azzal indokolta a politikai bizottságban, hogy „a volt trösztigazgatóról azóta kiderült, 

hogy rovott múltú pénzhamisító és kalandor", aki csalárd módon mások, közelebbről meg 

nem nevezett szakemberek szellemi termékét is eltulajdonította. 

Majd két évvel korábban Horváth még lelkesen megszavazta - a párt főtitkárával, Rákosi Má-

tyással, a második emberrel, az ipari ügyeket felügyelő Gerő Ernővel és a hadügyek bástyájá-

nak tekintett Farkas Mihállyal egyetemben - azt a döntést, hogy a nevezett „munkás, aki egy 

igen nehéz technológiájú barnaszén-elgázosítási eljárást kezdeményezett", kapja meg „pár-

tunk és kormányunk legnagyobb kitüntető elismerését", a Kossuth-díj 10 ezer forinttal járó 

ezüst fokozatát. 
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A rejtélyekkel teli díjvisszavonási história első furcsasága 1952-ből való: a hivatalos indok-

lásban munkásként és beruházási megbízottként tüntették fel az első ötéves terv második leg-

nagyobb ipari komplexuma, az 1949-ben Borsodi Kooperáció néven megalakított hat mamut-

létesítmény közös igazgatóját, Nagy Gábort. Ez azzal magyarázható, hogy a díjosztók egy kis 

csúsztatással a munkásosztályhoz sorolták a mezőgazdasági gépészből lett trösztigazgatót, 

akinek érdemeit 44 éves korában vissza is igazolták a Kossuth-díjjal.  

A pellengérre állított igazgató tevékenységével kapcsolatban ugyanakkor másutt fellelhetetlen 

adalékokkal tudott szolgálni Germuska Pál történész, az Indusztria bűvöletében című, a fej-

lesztéspolitika és a szocialista városok kapcsolatát feldolgozó 2004-es monográfia szerzője. 

Két általa megtalált feljegyzés összevetéséből például tudható, hogy Nagyot 1953 februárjá-

ban menesztették. A leváltást kiváltó ok alighanem a kitüntetett trösztigazgató 1953. január 

elején Szíjártó Lajos építésügyi miniszternek írt levelében található. A Kazincbarcika város-

építésének tarthatatlansága tárgymegjelölésű feljegyzésében Nagy ugyanis azonnali intézke-

dést követelt „az egyre katasztrofálisabb helyzet orvoslására", felróva azt is, hogy a „0111-es 

munkaerők foglalkoztatása 40 százalékig nincs biztosítva".
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A szóban forgó levél önfeljelentésnek bizonyult, mivel nagyon gyors leváltás követte, majd 

nem sokkal később megkezdődött az államvédelmi vizsgálódás is, immár „a Vegyiműveket 

Szerelő Vállalat fizikai munkása" ügyében. Noha az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti 

Levéltárában – az intézmény tájékoztatása szerint – nem maradt fenn Nagy Gábor-dosszié, a 

díjvisszavonó minisztertanácsi döntés háttéranyagaként megmaradt egy 1953. augusztus végi 

rejtélyes belügyminisztériumi jelentés. Ebben egyebek mellett az áll, hogy az időközben a 

pártból is kizárt Nagy Gábort 1935-ben pénzhamisításért letartóztatták, társait börtönre ítélték, 

ő maga viszont 14 nap után szabadult. Az 1950-es évekbeli értelmezés szerint ez nem az ártat-

lanságának, hanem Horthy-rendőrspicliségének a bizonyítéka volt. A nyomozás továbbá arra 
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 Ez az összeg nagyjából az évi átlagfizetéssel volt egyenlő. 
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 A sajátos kód a kazincbarcikai kényszermunkatáborban fogvatartottakat jelölte így a korabeli iratokban. 
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is fényt derített, hogy „a felszabadulást Gitz (he-

lyesen: Gic) községben" megérő Nagy rögvest 

megalapította a kommunista pártszervezetet, de „4 

hold saját földjét mással műveltette".  

A belügyi jelentésből még az is „kiderült", hogy 

kazincbarcikai karrierjét a trösztvezér a kommunis-

ta mozgalomra veszélyes, Moszkva-ellenesnek 

mondott frakciósok segítségével egyengette. Éppen 

ezért meglepő, hogy a pártba befurakodó ellenség-

ként jellemzett Nagyot a jelentés a kitüntetéssel 

kapcsolatos vádakban – sem szabadalomlopásban, sem más munkája eltulajdonításában – 

nem találta bűnösnek, a történteket szakmai féltékenység számlájára írta, és javasolta „az ügy-

gyel való továbbfoglalkozás beszüntetését". 

Talány, hogy egy ilyen állásfoglalás után miért folytatódott mégis a „továbbfoglalkozás". A 

Nagy Imre-kormány elé terjesztett határozati javaslat indoklása akként foglalta össze a történ-

teket, hogy Nagy Gábor 1950 elején egy bizottság tagjaként Nyugat-Németországban járt, s 

az ott látottak alapján „felkarolta egy hasonló kísérleti berendezés hazai tervezését". A barna-

szén elgázosítására irányuló fejlesztésnél viszont „mellőzte a szükséges elméleti és előkészítő" 

munkákat, „kellő szakképzettség nélkül szorgalmazta" a sürgős megvalósítást. A kapkodásban 

az első „mérésekkel alátámasztott kísérlet csak a kitüntetés átvétele után zajlott le" – olvasha-

tó az előterjesztés rezüméjében. És ez még utókori olvasatban is életszerűnek tűnik, hiszen 

1952-1953-ban a gyors iparosítási tervet még a kiemeltebb, tehát a legtámogatottabb ipari 

létesítmények esetében is csak 20… 40 %-ra sikerült teljesíteni. Konkrét bizonyítékok hiá-

nyában ugyanakkor még ma is feltárásra vár, hogy a titokzatos sorsú Nagy Gábor „tündöklése 

és bukása” ebbe a folyamatba illett bele, vagy csupán egy akkoriban normálisnak számító 

koncepciós eljárás része volt. 

Nagy Imre 

(Kaposvár, 1896. június 7. – Budapest, Kőbánya, 1958. június 16.)  

Kommunista politikus, gazdaságpolitikus, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos 

Akadémia rendes tagja. 1953 és 1955 között valamint az 1956-os forradalom alatt a Minisz-

tertanács elnöke. A forradalomban betöltött szerepéért egy kirakatper során halálra ítélték és 

kivégezték. 

Szegényparaszti családból származott. Édesapja, Nagy József (1869–1925) uradalmi cseléd, 

vármegyei tisztiszolga, később postai szerelőmunkás volt; édesanyja, Szabó Rozália (1877–

1969) mielőtt férjhez ment volna, a somogyi alispánnál, mint cselédlány szolgált. Nagy Imré-

nek három húga volt: Mária (férj. Hubay Gyuláné), Terézia (férj. Schossberger Ferencné) és 

Erzsébet, aki néhány hónapos korában elhunyt. Felesége Égető Mária (1902–1978), akivel 

1925. szeptember 28-án kötött házasságot. Egyetlen gyermekük Nagy Erzsébet (1927–2008), 

újságíró, szerkesztő, fordító, akinek első férje Jánosi Ferenc (1916–1968) református lelkész, 

kultúrpolitikus, második házastársa pedig Vészi János. 
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Nagy Imre 1896. június 7-én született Kaposvárott, a Fő utcában. Keresztszülei Dakó János 

főispáni szolga és neje Nagy Mari, valamint Schwarcz Ilona, mindannyian kaposvári lakosok 

voltak. A szüléskor segédkező bába neve: Rausenbergné. A keresztelést végezte Csertán Már-

ton református lelkész. Fő utcai szülőházának utcai részén a Schwarz-féle fűszer- és vegyes-

kereskedés működött, a család az udvar felé eső egyszobás lakásban élt, később a Cigli-iskola 

mellé, a Markó-féle házba költöztek. Mikor édesapját 1904-ben Pécsre helyezték át, először a 

Kálvária utcában, majd a Petrezselyem utca 17. szám alá költöztek. 1905-ben visszaköltöztek 

Kaposvárra, előbb a Baross utcába, majd a Fő utcába. 

Kaposvárott az első évet a fő téri iskolában végezte, majd az Anna utcai, ezután a Baross utcai 

elemi, 1904-től pedig Pécsett a belvárosi iskolába járt. Az ötödik elemi után megkezdte gim-

náziumi tanulmányait. Közepes tanuló volt; Hudra László tanította magyarból és latinból, aki 

egyben osztályfőnöke is volt; Csertán Márton lelkészhez járt hittanra. Labdarúgóként a Ka-

posvári Testvériség csapatában játszott a Bp. Vasas ellen. 1907 szeptemberében íratták be 

szülei a kaposvári állami főgimnáziumba. Szülei anyagi helyzete később romlott, édesapja a 

postától elkerült, s így nem tudta törleszteni a bankadósságot. Az árverezést elkerülendő, el-

adta a házát, s a család elköltözött a Meggyes utcai Léner-féle ház udvari lakásába. Imre tanít-

tatása költséges volt, tanulmányaiban nem jeleskedett. Részint az ötödik osztályban félévkor 

matematikából kapott intője, részint pedig annak mérlegelése, hogy egy megfelelő szakma 

kitanulása révén biztos megélhetést biztosítson önmaga számára, juttatta arra az elhatározásra, 

hogy gimnáziumi tanulmányait abbahagyja. Édesanyja ebbe nem akart beleegyezni, fiát hiva-

talnoknak szánta, így ősszel még beiratkozott az ötödik osztályba, azonban a félévkor kapott 

intője végképp elvette kedvét a továbbtanulástól. Sem szülei, sem tanárai biztatására nem volt 

hajlandó folytatni tanulmányait, s 1912-ben saját elhatározásából elhagyta a kaposvári gimná-

ziumot. Eredeti elképzelése az volt, hogy egy évi gyakorlat után felső-ipariskolába iratkozik 

Budapesten. 

Belépett Scholz és Noficzer mérlegkészítő, épület és műlakatos mesterek műhelyébe tanonc-

ként. Két régi osztálytársa is itt volt gyakornok akkor már egy fél éve. A géplakatos mesterség 

vonzotta és nagy szorgalommal tanult. A neves és jó szakemberekkel ellátott műhelyben fő-

ként mérlegek, sírkerítések, lépcső rácsok, dombormű-vasmunkák, valamint réz és egyéb dí-

szítések készítésén dolgoztak. Többek között ő is részt vett a kaposvári Tüdőszanatórium la-

katosmunkáinak elkészítésében. Felső ipariskolába végül nem tudott jelentkezni, mivel a Pes-

ten lakó, MÁV gépgyárban, bognársegédként dolgozó nagybátyja munkanélkülisége és vidéki 

munkája keresztülhúzta számítását. Elhatározta, hogy géplakatos és esztergályos lesz, s ott-

hagyta az épületlakatos szakmát, s a losonci mezőgazdasági gépgyárba került tanoncnak. Egy 

Wenger nevű munkáscsaládnál kapott szállást. Az üzemben főként vetőgépeket, cséplőszek-

rényéket és alkatrészeket gyártottak. Egy év után családi okokból kifolyólag hazament és Ka-

posvárott folytatta a tanonckodást, Friedrich Géza géplakatos és esztergályos mester alatt, aki 

gépi erőre berendezett műhellyel rendelkezett a Vár utcában. Itt elsősorban benzin-, nyersolaj- 

és villanymotorok, valamint gőzkazánok javításával foglalkoztak. Nagy Imre rendszeresen 

járt tréningre a KAC pályára, ahol kötöttfogású (római) birkózást űzött, edzője Steiner Rudi 

volt, a magyar birkózó olimpiai keret tagja. 

A lakatossegédi oklevelet 1914-ben szerezte meg, február 1-jén levizsgázott, elvégezte mes-

termunkáját és felszabadult. Belépett a Magyar Vas- és Fémmunkások Országos Szövetségé-
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be. Édesanyja azonban nem volt megbarátkozva a gondolattal, hogy Imre fia munkás legyen. 

Rendre győzködte, hogy kár veszni hagyni az elvégzett öt osztályt, folytatni kell a tanulmá-

nyokat, s ha a gimnáziumban visszamenni nem kíván, menjen felső kereskedelmi iskolába. Ez 

utóbbi éppen az idő tájt létesült Kaposváron, 3 osztállyal. Miután édesapja is az édesanyja 

akaratát támogatta, rávették fiukat, hogy ősszel beiratkozzon a felső kereskedelmi iskolába. 

Nyár elején munkájából kilépett, az iskolai év kezdetéig Dr. Szücs Rezső ügyvédhez szegő-

dött irodai alkalmazottként. Ekkor tört ki az első világháború. Principálisa, Szücs Rezső is 

bevonult katonának, így Imre egyedül maradt az ügyvédi irodában ügyintézőnek. 

Szeptember elején megkezdődtek az előadások a felső kereskedelmi iskolában, így az ügyvédi 

irodát maga mögött kellett hagynia. Matematikából jeles tanuló volt, ugyanannál a Kengyel 

tanár úrnál, aki korábban is tanította. 

1914 decemberében besorozták és 1915 májusában behívták katonának. A tanulmányi évet 

ugyan befejezte, de vizsgákra nem került sor, a bizonyítványát a nélkül állították ki. 

A kaposvári 44-es közös gyalogezredhez vonult be. A háború során ez ezredet áthelyezték a 

csehországi Reichenbergbe, de Nagy Imre nem akart odamenni, ezért áthelyezését kérte a 

kaposvári honvédekhez. Kérését teljesítették, s a 17-esekhez tették át, azonban nem a kapos-

vári, hanem a székesfehérvári zászlóaljhoz került. Gyors és erőltetett kiképzésben részesült. 

Három hónapi kiképzés után, 1915 augusztusában menetszázadba osztották be, s társaival az 

olasz frontra vitték. Egy ideig hadsereg tartalékban volt Adelsberg környékén, a gyakorlatok 

során a híres cseppkőbarlangot is megtekintették. Később hadosztály tartalékba került a 

Nanos-fennsík lábához. Itt a mezőn, sátrakban laktak. Csakhamar ezred tartalékosként a front 

közelébe vonult. Ezrede, a 17-es honvéd gyalogezred az isonzói fronton a Doberdói-

fennsíkon, Monfalcone falu mellett harcolt. Az ezred tartaléka Vallónában állomásozott. A 

völgyben lévő erdőben, kiépített fedezékekben és sátrakban laktak, s éjjel innen vonultak a 

tűzvonalba. Nagy Imre itt ismerkedett meg a háború borzalmaival. Az őszi eső alkalmával 

megfázott, s visszaemlékezése szerint San Martinóba vitték kórházba magas lázzal. Hamaro-

san felgyógyult, s egy novemberi ütközet alkalmával egy gránátszilánk megsebesítette a lá-

bán. A laibachi kórházba vitték, onnan pedig tovaszállították Ogulinba. Itt töltötte 1915 kará-

csonyát, az ünnepek során édesanyja is meglátogatta egy pár nap erejéig. Felgyógyulását kö-

vetően vissza kellett mennie a frontra, de eldöntötte, hogy az olasz front helyett inkább az 

oroszt választja. Ehhez azonban először vissza kellett kerülni Székesfehérvárra, az ezred-

káderhez. Amikor meglátta, hogy Laibachra osztották be, kihallgatásra jelentkezett az ezred-

orvosnál (német nyelven társalogtak), s közölte vele, hogy szeretné folytatni a felsőkereske-

delmi iskolát. Az orvos ez után elrendelte, hogy a káderhez vigyék ki, azaz Székesfehérvárra. 

Nagy Imre estére összecsomagolt és a leghamarabb induló vonattal Zágrábon át Székesfehér-

vár felé vette az irányt. 

Útközben úgy döntött, hogy pár nap látogatást tesz Kaposváron. A pár napos otthonlétet kö-

vetően Székesfehérvárra ment, itt majd' két hónapra bekerült a lábadozóba, s az utazás meg-

szakításáért egy hétre megvonták kimenőjét. Egyszersmind beosztották irodai munkára, a 

megyeházán lévő hadigondozó hivatalába. Nemsokára vissza kellett vonulnia századához a 

laktanyába, s társaival a kádernél történő időzést prolongálták. Géppuskás tanfolyamon vett 

részt, mivel géplakatos volt, őt is vitték, s így került Budapestre. Itt az V. kerületi Tükör utcá-
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ban volt a tanfolyam, mely hat hétig tartott. Gyakorlatra Nagytéténybe, Veresegyházára, Üllő-

re jártak. Egy szabad nap alkalmával elkártyázta pénzét, s így jegy nélkül kellett felszállnia a 

hazafelé tartó vonatra. A pesti kalauzok katona volta miatt elnézték a jegy nélküli utazást, 

azonban Dombóvárnál az ismerős kaposvári kalauzok egyike jegyzőkönyvet vett fel az eset-

ről, s át akarta adni Nagy Imrét a kaposvári állomásparancsnokságnak. Kaposvár közelében a 

cukorgyárnál leugrott a szerelvényről, s egy nap helyett öt napot töltött otthon. Mire Pestre 

visszatért, a tanfolyam már vége szakadt, így visszament Székesfehérvárra, hatnapi egyes, 

sötétzárkára ítélték napi 6 órai kurtavassal. A kihallgatást követően meg is kezdte büntetése 

letöltését, de másnap az ismerős ügyeletes tiszt a történet megismerése után kiengedte. 

Pécsre rendelték egy önálló géppuskás zászlóaljhoz, a siklósi országút mellett volt a szállásuk, 

leggyakrabban a Mecsek oldalába jártak gyakorlatra. Nagy Imrét őrvezetővé léptették elő. 

Kérvényezte, hogy cséplőgép kezelőként engedjék haza a nyári munkák idejére, azonban ez a 

terve nem járt sikerrel. Frontra indulása előtt édesanyja is meglátogatta egyszer, elbúcsúzott 

fiától. Lehet hogy megérezte, hogy sokáig nem fogja látni, mivel Imre öt év elteltével került 

csak haza. 

1916. június 10-én az orosz frontra indult a géppuskás zászlóalj. Csukott marhavagonokban 

indultak útnak Pécsről, és Luck alatt szálltak le a vonatról. Kétnapi tartalékosságot követően a 

Csartorijek közelében lévő erődítési frontra küldték. Az oroszok áttörése miatt visszavonul-

tak, a nagy forgatagban rengeteg hadianyag, fegyverzet, és felszerelés veszett oda. Visszavo-

nulásuk alatt a cseh, szlovák és román ezredek és munkásosztagok egy második védelmi vo-

nal kiépítésén dolgoztak. Nagy Imréék itt foglalták el állásaikat, tőlük 200–300 méterre állo-

másoztak az oroszok. Egyik éjszaka váratlan éjjeli támadásra kaptak parancsot, amire az oro-

szok dum-dum golyókkal feleltek. Ennek eredményeképpen többen meghaltak, géppuskájuk 

is megsemmisült. A visszavonulás után parancsot kapott Nagy Imre, hogy az ottmaradt gép-

puskát másodmagával fényes nappal hozza el, ezt a műveletet siker koronázta, ugyanis az 

oroszok nem nyomultak előre. 

1916. július végén támadások kezdődtek meg ugyanezen a szakaszon, július 28-án pergőtűz 

alá vették Nagy Imréék állásait, a hajnali ágyúzás során géppuskáikat szétlőtték. A front mögé 

törtek a kozák csapatok, valamint az orosz gyalogság is megindult. Nagy Imrét egy srapnel 

találta el, megsebesült. Az oroszok ekkorra már az állásaikban voltak, s folytatták az előre-

nyomulást. Az orosz áttörést látva a Nagy Imréék háta mögött lévő tüzérsége és jobbról a né-

met tüzérség is tűz alá vette állásaikat, az oroszokéval egyetemben. Hullák között próbált meg 

valami biztonságos helyre kúszni. Az orosz szanitécek végül megtalálták és elsősegélyt nyúj-

tottak számára, a segélyhelyen kioperálták jobb combjából a srapnelgolyót. Másnap egy vas-

útállomás melletti segélyhelyre vitték tovább, s két napra rá sebesültszállító vonatra került. 

Kurszkba vitték, ahol egy átmeneti kórháznak berendezett sörgyárban helyezték el. Innen pár 

nappal később Voronyezsbe ment. Október végén bocsátották el, ekkorra sikerült felgyógyul-

nia. 

Nekifogott az orosz nyelv tanulásának, s templomba is járt. 

1916 őszén került hadifogságba, ekkor csupán egy vékony nyári katonazubbony, egy viseltes 

nyári civil nadrág, sapka és bakancs volt minden öltözete. A kórházból ellopott egy vánkos 

huzatot, melybe egy pohárként szolgáló bádog kakaós dobozt, valamint a fakanalát tette, s így 
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ment Voronyezsből a Kijev melletti darnyicai elosztó táborba. Innen Szibériába irányították 

azon értelmiségieket, akiket nem tudtak munkaerőként használni Oroszország európai részén. 

Tizenhárman kerültek egy csoportba, s két orosz katona kíséretében indultak útnak. Gyalog 

tették meg a tábor és az állomás közötti néhány kilométeres utat, esőben. Vonatjuk másnap 

indult, addig az állomás melletti fogdában töltötték az éjszakát egy fűtés nélküli szobában. 

Másnap reggelre sem száradt meg ruhájuk, így átázottan indultak útnak. A fűtött személyko-

csiban azonban volt lehetőségük megszárítani holmijaikat. Az útjuk Szamara, Cseljabinszk, 

Omszk, Irkutszk érintésével a Bajkál-tón túli Verhnyeugyinszk felé vezetett. Ellátásukra napi 

15 kopejkát kaptak, melyből bőségesen tellett vajra, tejre, péksüteményre és teára. Néhány 

alkalommal még sült csirkét is fogyasztottak. Irkutszkban másik vonatra kellett átszállniuk, az 

állomás várótermében a dánosi rablógyilkosság után megindított cigányok elleni csendőr-

hajsza elől Oroszországba menekülő cigányokkal elegyedtek szóba, akik rá akarták beszélni 

Nagy Imrét is, hogy szökjön velük, ő azonban nem adta be a derekát. Másnap este érkeztek 

meg Verhnyeugyinszkba, s innét hajón kellett volna menniük a Szelenga folyón 

Troickoszavszkba. A hajóközlekedést leállították, vasút nem volt a környéken, azonban gya-

log nem tehették meg a 250 kilométeres utat. 

A parancsnokságuk döntése alapján a 8 km-re lévő Nyizsnyaja Berezovka-i (ma Vagzsanov, 

Ulan-Ude része) táborba indultak. A november eleji hidegben könnyű nyári ruha volt rajtuk, 

mindenféle kabát vagy köpeny nélkül meneteltek. Nyizsnyaja Berezovkában egy üres, fűtet-

len barakkban helyezték elő őket, mivel lakott barakkba fertőtlenítés nélkül nem mehettek. A 

barakkoknál őrködő kozákok a bemenetelük során alaposan végigvertek rajtuk. Egy hetet töl-

töttek az ideiglenes barakkban, borzasztó körülmények között. A kozákok kétszer is lehajtot-

ták őket a dermesztő hidegben a Szelenga folyóhoz söprűt vágni. 

Végül a 8-as zászlóalj 73-as tiszta, fűtött barakkjába osztották be; itt már hadifoglyok laktak. 

Hamarosan ruhát és meleg ételt is kaptak. A barakk két termében 

300 ember nyert elhelyezést, többnyire magyarok, de osztrákok és 

németek is akadtak. Ügyeletes szolgálatuk a kenyérosztás, csája 

(tea)-, ebéd- és vacsorahozatal, illetve a barakk takarítása volt. Té-

len leginkább sakkozással, kártyázással, malmozással múlatták az 

időt. Katonatársaival gyakran beszélgettek a háborúról, politikáról, 

demokratikus és szocialista gondolatoknak adva hangsúlyt. Politi-

kai alapon alakítottak kis baráti köröket és szemináriumokat, tartot-

tak egymásnak előadásokat is. Fúvós és vonós zenekarok is jöttek 

létre, szavaló, színjátszó csoportokat szerveztek, előadtak egész estés operetteket is. Télen 

korcsolyapályát alakítottak ki, nyáron futballpályát. Élelmezésük megoldására konyhakertet 

létesítettek. Nagy Imréhez öt év alatt egyetlen csomag érkezett meg otthonról, melyben a ru-

hák hiánytalanul megvoltak, ám az élelmiszer nagy része elkallódott. A berezovkai hadifo-

golytáboruk felszereltsége sokkal jobb volt, mint más táboroké, ennek következtében a beteg-

ségek és a halálozások száma is alacsony szinten járt. A kemény telek alkalmával általában 

mínusz 40-45 fokra esett a hőmérséklet, a nyár rövid és száraz volt, gyakran 40 fokra is felkú-

szott a hőmérő higanyszála. 

Az 1917. évi forradalmat követően a foglyok szigorú őrizetet kaptak, az élelmezés rosszabb 

lett, cukorban és kenyérben is hiányt szenvedtek. A tűrhetetlen helyzet miatt Nagy Imre mun-
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kára jelentkezett: a fürdő számára aprított fát. A fürdő mellett szabadabb életet élhetett és jobb 

ellátásban volt része. A tábor lakói a forradalom hatásait csak 1918 első hónapjaiban tapasz-

talták. A katonák között zendülés tört ki, a tiszteket megölték, a kozákokat lefegyverezték; 

szakszervezetek létesültek. 

Nagy Imre egészen 1918 tavaszáig élt a lágerben. 

1918 márciusában tagja lett a Vörös Gárdának, majd ugyanezen év júniusában Szibéria Kül-

földi Munkásainak Kommunista (Szociáldemokrata) Pártjába is belépett. Egyes történészek 

feltételezték, hogy Nagy Imre részt vett II. Miklós orosz cár kivégzésében, ugyanakkor az 

egyértelmű bizonyítékok hiánya miatt egy másik Nagy Imre nevű egykori magyar hadifogoly 

is lehetett az elkövető. 

1918 szeptemberében több hónapig tartó harcot követően szétverték az osztagát, s a Cseh-

szlovák Légió fogságába került. Nemsokára megszökött és alkalmi munkákból tartotta el ma-

gát a Bajkál-tó környékén. 1920–1921-ben Irkutszkban tevékenykedett pártmunkásként. 

1920. május 10-én belépett az Oroszországi Kommunista (bolsevik) Pártba. 1921 májusában 

egy hónapos csekista kiképzésen vett részt, majd ezt követően hazatért Kaposvárra. 

1922-től 1927-ig tisztviselő volt az Első Magyar Általános Biztosító Társaság kaposvári fiók-

jánál. 1922-től 1925-ig a kaposvári szociáldemokrata pártszervezetnek volt aktivistája, 1924-

ben pedig titkára. 

Belépett az MSZDP-be, ahol mezőgazdasági ügyekkel foglalkozott, majd a párt Somogy me-

gyei titkára lett. 1925. május 17-én kizárták a pártból, mert 1924 áprilisában éles vitába került 

Peyer Károllyal és Szeder Ferenccel, valamint az MSZDP XXII. kongresszusán mint küldött 

volt jelen, és élesen bírálta az országos pártvezetőséget. 

1925. november 28-án nőül vette Égető Máriát, aki egy helyi szociáldemokrata vezető leánya 

volt. 

1925 nyarán az illegálisan működő KMP vezetése felkereste Nagy Imrét. Belépett az akkor 

alakult, jórészt kommunista befolyás alatt álló Magyarországi Szocialista Munkáspártba, ahol 

elsősorban a földművelésüggyel foglalkozott. 1926-27-ben vezetője volt a Magyarországi 

Szocialista Munkáspárt (Vági-párt) kaposvári szervezetének. 

1921 elejétől 1927-ig megszakításokkal mintegy 3 évet töltött börtönben politikai okok miatt. 

1927. február 27-én, az MSZMP betiltása után újra letartóztatták, kommunista szervezkedés 

gyanújával. Két hónap elteltével szabadlábra került. Innentől fogva számos tanulmányt és 

cikkeket írt a kommunista pártsajtó részére, melyek a magyar mezőgazdaság és parasztság 

helyzetét taglalták. 

1927. április 13-án született meg leánya, Erzsébet. 

1928 márciusában Bécsbe emigrált, de illegálisan több alkalommal is visszatért Magyaror-

szágra. Budapesten illegalitásban vezette a KMP „falusi osztályá”-t. Szeptembertől a Ma-

gyarországi Szocialista Munkáspárt Parasztok Lapja című újságját szerkesztette, s kiadását 

irányította társaival, Szemenyei Gy. László újságíróval, Branyiczky Dezsővel, stb. Ebben az 

időszakban készült el A magyar mezőgazdaság fejlődési tendenciái c. nagyobb terjedelmű 

tanulmánya is. 
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1930. február-márciusában jelen volt a KMP II. kongresszusán a Moszkva melletti 

Aprelevkában, mint küldött. A kongresszuson élesen bírálták, mivel jobboldali, szociálde-

mokrata jellegű elhajlást mutatott, s ezért Nagy Imre önkritikát gyakorolt. 

1930. március 16-án, kérésének megfelelően, a KMP KB engedélyezte számára, hogy tovább-

ra is a Szovjetunióban tartózkodhasson, egészen 1944 novemberéig élt itt. 

1930 áprilisától 1936 februárjáig a Komintern háttérintézményeként működő moszkvai Nem-

zetközi Agrárintézetnél (a Kommunista Internacionálé háttérintézménye) dolgozott, mint tu-

dományos munkatárs. Ezzel egyidejűleg 1931-32-ben vezetőségi tagja volt a Nemzetközi Le-

nin Iskola (a Komintern káderképzője) magyar szektorának. 

1930 végén sikerült lakást, pontosabban egy kb. 12 m²-es szobát találnia Moszkva belvárosá-

ban, az egykori „Malij Parizs” („Kis Párizs”) nevű szállodában. 

1933-ban megjelent először oroszul, majd egy évvel később pedig magyarul A magyar pa-

rasztság helyzete című önálló brosúrája. 1934-ben családjával egy kétszobás lakásba költöz-

tek, ahol egy orosz család volt a társbérlőjük. 

1935 őszén felesége Magyarországra látogatott. 

1936. január 8-án Nagy Imrét Kun Béla feljelentése alapján kizárták a pártból, részint felesége 

magyarországi látogatása miatt, részint mert nem kívánta felvenni a szovjet állampolgárságot. 

1936. február 1-jén elbocsátották az Agrárintézetből, innentől fogva három éven keresztül 

szabadfoglalkozású volt, alkalmi munkákból élt, többek között a Szovjetunió Központi Sta-

tisztikai Hivatalának volt a munkatársa, valamint a moszkvai Új Hang című magyar nyelvű 

folyóirat munkatársaként, a szerkesztőbizottságának tagjaként és állandó cikkírójaként dolgo-

zott. Később, 1989-ben felmerült az a vád, hogy ebben az időszakban „Vologya” fedőnéven 

az OGPU, illetve az NKVD ügynökeként tevékenykedett.
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 1939. február 3-án megrovással 

ugyan, de visszavették a pártba. 

1940 februárja és 1944 között munkát vállalt a moszkvai Össz-szövetségi Rádióbizottság ma-

gyar nyelvű adásának szerkesztőségénél (néha a moszkvai Kossuth rádiónak is szokták ne-

vezni). 1941. július 7-én önkéntesen vonult be katonának, majd a Vörös Hadsereg Főparancs-

noksága felderítő osztályának alárendeltségébe került. 1942 februárjában ment vissza a rádió-

hoz. 1944. szeptember 16-tól felelős szerkesztőként a magyar nyelvű adások munkatársa volt. 

1944 szeptemberében kidolgozta az MKP magyarországi általános földreform tervét, október 

27-én Szegedre utazott Gerő Ernővel, Révai Józseffel és Vas Zoltánnal, és nekiláttak a kom-

munista párt szervezésének. November 7-én a Központi Vezetőség (röviden KV) tagja lett, 

majd részt vett a Horthy-féle fegyverszüneti tárgyalásokon. November 29-én a szovjet kü-

lügyminisztérium egyik feljegyzése Nagy Imrét már a magyar területen megalakítandó kor-

mány, avagy „felszabadító bizottság” tagjaként említi. „Rákosi Mátyás megígérte az özve-

gyeknek, majd társainak is: ha egyszer hazajönnek a Szovjetunióból, és hatalomra jutnak, 

nem ismétlődnek meg a törvénytelenségek! – Csakhogy elhatározásán már ekkor megjelentek 

az első hajszálrepedések. Például a németek deportálása… Vagy amit Gerőnek írt: „A Népbí-
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 Azóta bebizonyosodott, hogy az ezt „bizonyító” aktát Grósz Károly állíttatta össze Nagy Imre lejáratása 

érdekében. 
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róság felállítása a helyes, de ne Szemenyei Gy. László, az áruló legyen az első, aki lóg, hanem 

megfelelő nyilas, különben kommunista bosszúnak fog az ítélet kinézni…” – Itt talán mentség, 

hogy csak a kivégzések sorrendjébe szólt bele. Ám honnan tudta, mi lesz – az állítólagos áruló 

és provokátor – Szemenyei ítélete? Fogadalmának már születése pillanatában voltak kibú-

vói…” olvasható Pünkösti könyvében.
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1944. december 1 és 5. között Nagy Imre, Rákosi és Gerő jelen volt a Kremlben a Dimitrov-

val, Molotovval és Sztálinnal folytatott megbeszéléseken, melynek során a Debrecenben ala-

kítandó ideiglenes magyar kormány politikájának irányvonalát, valamint személyi összetételét 

véglegesítették. 

1944. december 22-én a debreceni Ideiglenes Nemzetgyűlés földművelésügyi miniszterévé 

nevezték ki (1945. november 4-ig viselte e tisztet), s az ideiglenes kormány tagja lett. 

1945. március 17-én a kormány elé terjesztette a földosztásról szóló 600/1945. számú minisz-

teri rendelettervezetet. Ennek célja Nagy Imre szerint az volt, hogy „valóra váltsa a magyar 

földműves nép évszázados álmát, és birtokába adja ősi jussát, a földet. A feudális nagybirtok-

rendszer megszüntetése biztosítja az ország demokratikus átalakítását, jövő fejlődését és felvi-

rágzását, a földesúri birtokok parasztkézre adása megnyitja a politikai, társadalmi, gazdasági 

és szellemi felemelkedés útját az évszázadok óta elnyomott magyar parasztság előtt.” A Mi-

nisztertanács egyhangúan elfogadta eme előterjesztést. A földek kiosztása hivatalosan 1945. 

március 29-én kezdődött meg Pusztaszeren, a Pallavicini-birtokon. 

1945. május 25-én Nagy Imrét felvették az MKP Politikai Bizottságába. 

1945 nyarától az államfői funkciót ideiglenesen gyakorló Nemzeti Főtanács és a Magyar 

Kommunista Párt Központi Vezetőségének tagja volt. 1945. november 17-én, a nemzetgyűlé-

si választások a Tildy-kormány belügyminisztere lett. 1946. március 18-án mondott le eme 

posztjáról, miután az MKP vezetése többször is bírálta. Ekkoriban látott napvilágot Agrár-

problémák című moszkvai írásainak gyűjteménye. 

1946. április 23-án az MDP KV Titkárságának mezőgazdaságért felelős tagjává nevezték ki. 

1947. szeptember 16-án az országgyűlés elnökévé választották. Ezt a posztot 1949 júniusáig 

töltötte be. 1947. december 10-én írásos ellenvéleményt fogalmazott meg Gerő Ernő gazda-

ságpolitikai irányelveihez, mely szovjet mintájú átalakítást szorgalmazta. A pártvezetés azon-

ban ezt az ellenvéleményt elutasította. 

1948. június 14-én a Magyar Dolgozók Pártja KV, 15-én pedig a PB tagja lett, azonban a Tit-

kárságba nem vették be. 1948. szeptember 10-én kötelezte Nagy Imrét az MDP PB, hogy 

írásban fejtse nézeteit, miben nem ért egyet a párt agrárpolitikájával. 

1948. szeptember 15-én Nagy Imrét – aki ekkor az országgyűlés elnöke volt – kinevezték a 

Közgazdaság-tudományi Egyetem professzorává, az agrárpolitikai tanszék vezetőjének. 1949 

és 1950 között emellett az Agrártudományi Egyetemen is agrárpolitikát tanított. 1953-ban 

agrártudományi tanulmányaiért a Magyar Tudományos Akadémia tagjává választották. 

1948. szeptember 15-étől a Közgazdaság-tudományi Egyetem professzoraként (egyetemi ta-

nárként) működött, az agrárpolitikai tanszéket vezette. 
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1949-ben családjával együtt a Kossuth téri lakásából elköltözött a pasaréti Orsó utca egyik 

villájába, mely állami kezelésben állt. 

1949. március 5-én az MDP KV ülése során Nagy vitát kezdeményezett Rákosival, melyben 

az agrárpolitika távlataival kapcsolatban értekeztek. Az ülés végeztével hosszabb elaborátu-

mot készített, amelyben a mezőgazdaság szövetkezetesítésének hosszabb időre történő, erő-

szaktól és diszkriminációtól mentes útja mellett állt ki. 

Az 1949. szeptember 2-i MDP KV ülésen „opportunista, szövetkezetesítés elleni nézetei mi-

att” a Politikai Bizottságból kizárták. 

1949–1950-ben a Közgazdaság-tudományi Egyetemmel párhuzamosan az Agrártudományi 

Egyetemen is oktatott agrárpolitikát. 

1950. június 1-jén megkapta kinevezését, mely az MDP KV újonnan szervezett Adminisztra-

tív Osztályának vezetőjévé emelte, e szervezet feladat főként a fegyveres testületekben folyó 

pártmunkát felügyeletére irányult. 

1950. december 1-jén, mint élelmezési miniszter (a kötelező beszolgáltatás legfőbb irányítója 

volt), újra a Politikai Bizottság tagja lett. 

1951. március 2-án az MDP II. kongresszusa után a KV újfent a PB, s egyidejűleg a Titkárság 

tagjai közé választotta. 1952. november 14-én megkapta miniszterelnök-helyettesi és begyűj-

tési miniszteri kinevezését az országgyűléstől. 

1953-ban, Sztálin halála után Nagy Imre szenvedélyes beszéddel illette a szovjet diktátort, és 

felszólította az országgyűlést Sztálin emlékének törvénybe iktatására. A szovjet vezetés re-

formokat kívánt életbe léptetni Magyarországon. Ennek érdekében magyar küldöttséget ren-

deltek Moszkvába, amelyen 1953. június 13. és 16. között Nagy Imre is jelen volt. A tárgyalá-

son az SZKP KB Elnökségének tagjai súlyos bírálattal illették Rákosi gazdaságpolitikát és a 

túlzott iparosítást, s egyúttal korrekciókra is utasítást adtak. Lavrentyij Berija június 13-án 

felszólította Rákosi Mátyást, hogy a miniszterelnöki posztot adja át Nagy Imrének. 

Hazatérve az MDP Központi Vezetőségének 1953. június 27–28-án tartott ülésén Nagy Imre 

kijelentette, hogy „az egész párt letért a marxizmus-leninizmus alapjairól”, az állam „rend-

őrállammá”, a kormány pedig „árnyékkormánnyá” vált. Az ülésen elfogadott úgynevezett 

„júniusi határozatában” az MDP vezetése is erőteljes önkritikát fogalmazott meg. A határo-

zatot nem hozták nyilvánosságra. 

Az országgyűlés szerepét szerette volna növelni. 

1953. július 4-én Nagy Imrét miniszterelnökké nevezték ki. A Parlamentben elmondott és 

rádióban is közvetített beszédében új szakasz kezdetét hirdette meg. Ez a kormányprogram 

szakított a korábbi, erőltetett iparfejlesztésen alapuló gazdaságpolitikával, ígéretet tett a tör-

vényesség helyreállítására, a mezőgazdasági politika újragondolására, az előző években sú-

lyosan visszaesett életszínvonal emelésére. Az új változások között szerepeltek még a követ-

kezők: a parasztság terheinek könnyítése, a termelőszövetkezetekből való kilépés lehetősége, 

részleges amnesztia, a kitelepítések és az internálás megszüntetése, nagyobb türelem a vallási 

kérdésekben. Az ÁVH-t a Belügyminisztérium felügyelete alá vonta, s eltörölte a beszolgálta-

tási hátralékokat. 
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1953. július 26-án korlátozott közkegyelmi rendelet lépett érvénybe, Nagy Imre feloszlatta az 

internálótáborokat, és feloldotta a kitelepítéséket. 

1953. július 31-én az élelmiszerek árát a kormány jelentősen csökkentette, 1953. augusztus 

14-én pedig a rendőrbíráskodás intézményét is eltörölte. 1953. szeptember 6-ától néhány köz-

szükségleti cikk árát is leszállították. 

1953. október 17-én folyt le Nagy Imre és a Magyar Katolikus Püspöki Kar találkozója. Az 

1953. október 31-ei MDP KV ülésen megerősítették az „új szakasz” nevű politikát. Az 1954. 

évi gazdasági terv módosított fő irányszámai is erre utaltak, például a nemzeti jövedelemből a 

lakosság ellátására 70 %-ot állapítottak meg a korábban eltervezett 58 % helyett. 

1953 decemberének elején a szovjet pártelnökség újabb tárgyalásokat folytatott a magyar 

párt- és állami vezetőkkel, és utasítást adott az „új szakasz” folytatására. 

1954. január 12-én Jevgenyij Kiszeljov szovjet nagykövettel beszélgetett, s kifejtette, hogy 

Rákosit tartja felelősnek abban, hogy Rajk Lászlót, Kádár Jánost és más kommunista vezető-

ket elítéltek 1949 és 1951 között. 

1954. január-áprilisában az MDP vezetésében folyamatos politikai viták kaptak helyet, me-

lyek az új szakasz folytatásáról szóltak. 

1954. május 5-én Moszkvában megkezdődtek a legfelső szintű szovjet-magyar tárgyalások. 

Ezek során bírálattal éltek mind a korábbi időszak kritikáját „túlhajtó” Nagy Imre, mind az új 

szakasz politikájával szembefordult Rákosi Mátyással szemben. A szovjet vezetés szorgal-

mazta a kommunisták elleni konstruált perek felülvizsgálatát, amit Nagy Imre meg is kezdett. 

Ekkor szabadultak ki az elítélt kommunisták, például Kádár János. 

1954. május 24-én, az MDP III. kongresszusa alkalmával Nagy Imre az államigazgatás és a 

tanácsok feladatairól tartott beszédet. Ez nem tartalmazta tavasszal megfogalmazott elgondo-

lásait sem a népfront politikai szerepének növeléséről, sem pedig a korlátozott többpártrend-

szer visszaállításáról. 

1954. augusztus 25-én a Gerő Ernő által irányított Gazdaságpolitikai Bizottság az MDP PB 

elé csomagtervet terjesztett, mely az életszínvonal visszafogását és a parasztság terheinek 

növelését célozta meg. 1954. október 1-3-án az MDP KV ülésén győzedelmeskedtek Nagy 

Imre vezetésével az új szakasz hívei és elutasításra kerültek a Gazdaságpolitikai Bizottság 

tervei. 

1954. október 20-án Nagy Imre a pártvezetés megosztottságáról a Szabad Nép lapban megje-

lent cikkében, valamint azt is nyilvánosságra hozta, hogy a rehabilitált kommunista vezetők 

ártatlanok voltak, köztük a nyáron szabadul Kádár János is. 

Támogatottságának növelése érdekében megszervezte a Hazafias Népfrontot. 1954. október 

23-án felszólalt a Hazafias Népfront I. kongresszusán, kijelentése szerint az MDP KV és a 

kormány „véget vetett a bizonytalanságnak” valamint „Győzött a júniusi politika és csúfos 

vereséget szenvedtek azok a számítások, amelyek kudarcára spekuláltak.” A Központi Veze-

tőség újabb határozatban erősítette meg a reformok szükségességét. 
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Rákosi Mátyás 1954. december 1-jén hazatért közel két hónapos moszkvai „gyógykezelésé-

ről”, az MDP PB ülésén pedig élesen támadta Nagy Imrét és az új szakaszt. A testület tagjai a 

következő hetekben Rákosi mellé álltak. 

1955. január 8-án az SZKP KB Elnöksége Moszkvában bírálattal élt Nagy Imre és az új sza-

kasz politikájáról, követelte tőle, hogy önkritikát gyakoroljon jobboldali elhajlásáért és egyút-

tal a politikai irányvonalát is változtassa meg. 

1955. február 1-jén könnyebb szívinfarktuson esett át, emiatt egy ideig tulajdonképpen házi 

őrizetben tartották, a politikától távol volt. 

1955. március 2-án Rákosi beszámolója nyomán az MDP KV Mihail Szuszlov (az SZKP KB 

titkára) jelenlétében határozatot hozott a pártot és a szocializmust fenyegető jobboldali elhaj-

lásról, s ebben Nagy Imrét nevezték meg felelősként. 

1955. március 9-én személyesen közölte Nagy Imre Apró Antallal és Dobi István államfővel, 

hogy a kormányfői posztról és a PB-tagságról lemond, lemondó levelét nem tárták a nyilvá-

nosság elé. Ezt követően újabb, ezúttal súlyosabb infarktuson esett keresztül. 

A KV 1955. április 14-ei ülésén elfogadott egy határozatot, melyben az foglaltatik, hogy 

Nagy Imre „antimarxista, antileninista, pártellenes nézetei összefüggő rendszert képeznek”, 

és ezek megvalósítása érdekében „pártszerűtlen, pártellenes, sőt frakciós módszerekhez fo-

lyamodott”, emiatt a vezetésből kizárta őt a KV, egyúttal valamennyi posztjáról is visszahív-

ta. 

Rákosi átmeneti megerősödését követően (és Malenkov moszkvai meggyengülésével össze-

függésben) az országgyűlés 1955. április 18-án felmentette Nagy Imrét kormányfői pozíciójá-

ból, helyette Hegedüs András került a kormányfői székbe. Nagy köteles volt lemondani mind 

országgyűlési képviselői mandátumáról, mind népfront elnökségi tagságáról, megfosztották 

akadémiai tagságától és egyetemi katedrájától is. 

1955. május 4-én a pártvezetésnek levelet küldött, amiben leírta, hogy egyetért a határozatok-

kal. Hajlandóságot mutatott a „mélyreható pártszerű önkritikára” is, ezt csupán betegségére 

miatt odázta el. Levelét a PB elutasította. 

1955 nyarán önkritika gyakorlása helyett vitairatokat írt, melyek politikáját voltak hivatottak 

védeni, s melyeket a pártvezetés számára tervezett benyújtani. Számos politikus, írók és új-

ságíró kereste meg őt Orsó utcai lakásában. Elsőként Losonczy Géza, majd Haraszti Sándor, 

Vásárhelyi Miklós, Gimes Miklós és Fazekas György. A pártellenzék magja elkezdett kiala-

kulni. 

1955. augusztus 1-jén háromtagú bizottságot küldött ki a PB,
1075

 hogy a „Nagy Imre-ügyet” 

megvizsgálják. A volt kormányfő ellen megkezdte nyomozását az államvédelem. 

1955 szeptemberétől Nagy a KV-nek
1076

 több beadványt és levelet küldött, ezekben követelte 

a személye elleni támadások beszüntetését, s korábbi politikáját is megvédte. 
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1955. október 18-án 59 párttag értelmiségi, kik többnyire írók, újságírók és filmesek voltak, 

az MDP KV-hez intézett memorandumban állást foglaltak az „új szakasz” mellett, valamint 

tiltakozásukat fejezték ki a kultúrpolitika intézkedéseivel szemben (cenzúra, lapok elkobzása) 

December 3-án az MDP KEB
1077

 kizárta a soraiból, mivel mert „frakciós tevékenységet” 

folytatott, a párt politikájával nem értett egyet és a marxizmus-leninizmustól eltérő nézetei 

voltak. 

Ez súlyosan megviselte a kommunista Nagy Imrét. Nézeteit hamarosan tanulmányokban 

kezdte kifejteni. 1956 tavaszán az egyre kiterjedtebb pártellenzék lett tekintélyes figurájává, 

azonban semmiféle akció részese nem volt. 

60. születésnapja alkalmából közel száz közéleti személyiség, író, újságíró, művész és tudós 

kereste őt fel otthonában, hogy köszöntse. 

1956 nyarán többek ösztönzésére ismét aktivizálódott. 

Kialakult körülötte az úgynevezett „Nagy Imre-kör”. 

1956. október 13-án visszavették a pártba. 

1956. október 22-én este tért haza a badacsonyi szüret-

ről, a műegyetemisták felkérték, hogy legyen jelen a 

nagygyűlésükön, ám ezt visszautasította. 

Október 23-án délelőtt Nagy Imre Losonczy Géza lakásán ült össze legszűkebb baráti körével 

tárgyalni, akikkel az MDP vezetésében nemsokára bekövetkező változás esetén folytatandó 

politikát, valamint a szükséges személyi változásokat vitatta meg. Nem helyeselték az egye-

temisták készülő tüntetését. Délután folyamatosan keresték fel hívei, arra buzdították, hogy a 

tüntetőkhöz szóljon. A tüntető diákok egyik követelése Nagy Imrének a kormányba való visz-

szatérése volt. Este 9 óra tájékán a pártvezetés felkérését teljesítve, a Kossuth téren az Or-

szágház előtt rövid beszédet mondott, melyben szót emelt a párt irányításával megtalálandó 

politikai kibontakozás mellett. Beszéde után átment az Akadémia utcai MDP-központba, itt 

tájékoztatták, hogy fegyveres felkelés robbant ki, és a szovjet csapatokat behívták. Mivel nem 

volt tagja a vezetésnek, a döntést nem vonta kérdőre. Azon a csonka KV-ülésen már nem vett 

részt, amely késő este kezdődött el. 

Másnap, október 24-én hajnalban a PB tagjának és egyúttal kormányfőnek választotta az 

MDP jelölőbizottsága, mely eseményről a rádió is tájékoztatást adott. Statáriumot hirdettek a 

kormány nevében. Dél után nem sokkal
1078

 Nagy Imre rádióbeszédet mondott, s benne ígére-

tet tett arra, hogy a fegyvert letevők a statárium alól mentesülnek. A statárium közvetlenül a 

forradalmárok ellen irányult, ennek okán Nagy Imre vesztett népszerűségéből. A kisgazdapárt 

és a MEFESZ ettől kezdve nem ismerte el, helyette Kovács Bélát jelölték volna. Anasztasz 

Mikojan és Mihail Szuszlov délután érkeztek meg a pártközpontba. 

Nagy Imrének nem volt szerepe a szovjet csapatok első (október 24-i) behívásában. Hallgató-

lagosan tudomásul vette ezt, hiszen a döntést erről egyébként is a szovjetek hozták. A Szov-

jetunió baklövésének tartotta a szovjet intervenciót. Ekkor úgy gondolta, hogy párhuzamosan 

zajlik egy kommunista antisztálinista forradalom és egy ellenforradalom, az intervenció pedig 
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a kommunista forradalmárok lába alól húzta ki a talajt, tolta át a forradalmárokat az ellenfor-

radalmi oldalra, amivel elvesztették a kommunista vezetés esélyét. Ellenforradalminak minő-

sítették a rendszer elleni követeléseket (vagyis a polgári, többpártrendszeri átalakulást) és 

forradalminak a demokratikus szocializmus követeléseit. Az ezt követő napokban a kormány-

fő lényegében el volt vágva a külvilágtól. Ennek ellenére fokozatosan elfogadta a felkelők 

követeléseit, elsősorban Donáth Ferenc
1079

 és Losonczy Géza
1080

 érveinek hatására. 

Október 25-én délelőtt Gerő Ernőt leváltotta a PB, az MDP első titkárának Kádár Jánost vá-

lasztották. Nagy Imre rádióbeszédben közölte, hogy a rend helyreállítását követően megkez-

dik tárgyalásaikat a szovjet csapatok kivonásáról. 

Október 26-án Nagy kormányalakításról tárgyalt a PB-ben, s utána az Írószövetség és az 

egyetemi hallgatók küldötteivel is találkozott. Délután a KV tárgyalásokat folytatott az ese-

mények értékeléséről, melyen Losonczy és Donáth javaslatot tettek arra, hogy a helyzet kato-

nai eszközök helyett, politikai úton legyen megoldva. Nagy Imre a borsodi munkástanácsok 

küldöttségével is találkozott. 

Október 27-én délelőtt a kormány összetétele véglegesen eldőlt, számos MDP-tag miniszter 

szerepelt benne, s Tildy Zoltán egykori államfő és Kovács Béla is helyet kaptak. (Ők koráb-

ban mindketten a Kisgazdapárt vezetői voltak.) Nagy Imre délután a pártellenzék tagjaival 
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 Donáth Ferenc (Jászárokszállás, 1913. szeptember 5. – Budapest, 1986. július 15.) politikus, agrártörténész, 

publicista, nemzetgyűlési és országgyűlési képviselő. 1945 és 1951 között különböző politikai tisztségeket töltött 

be: az Országos Földbirtokrendező Tanács elnökhelyettese, az MKP Központi Vezetőségének tagja, a Földmű-

velésügyi Minisztérium politikai államtitkára, az MKP Központi Vezetősége falusi osztályának vezetője, majd a 

Főtitkársági Iroda vezetője volt. 1951 februárjában letartóztatták és december 18-án zárt tárgyaláson 15 évi bör-

tönre ítélték. (Ugyanebben a koncepciós perben ítélték el Kádár Jánost, Kállai Gyulát és Haraszti Sándort is). 

Büntetésének túlnyomó részét magánzárkában töltötte. 1954 júliusában rehabilitálták. 1954 decemberétől a Ma-

gyar Tudományos Akadémia Közgazdaság-tudományi Intézetének Mezőgazdasági Osztályát vezette, majd igaz-

gatóhelyettessé nevezték ki. 1956-ban a Nagy Imre körüli reformerek közé tartozott. 1956. október 24-re virra-

dóra kooptálta őt és Losonczy Gézát a MDP Központi Vezetősége, amiről ők az együtt írt levelükben azonnal 

lemondtak. Perében a lemondását, mint zsarolást a bíróság bizonyítéknak tekintette. Lemondásakor az MDP a 

felkelés fegyveres elfojtását képviselte. Ezzel szemben ő és Losonczy Géza a felkelőkkel való tárgyalást szor-

galmazta. 1956. október 30-án az MSZMP újonnan megalakult ideiglenes intéző bizottságának tagja lett. No-

vember 4-én a budapesti jugoszláv nagykövetségre menekült. November 24-én a KGB családjával együtt 

Snagovba (Románia) deportálta. 1958-ban a Nagy Imre-per másodrendű vádlottjaként a népi demokratikus ál-

lamrend megdöntésére irányuló szervezkedés kezdeményezése és vezetése vádjával 12 évi börtönbüntetésre 

ítélték. Családját a per után, 22 hónap elteltével, 1958-ban engedték Magyarországra visszatérni. 1960 áprilisá-

ban egyéni kegyelemmel szabadult. 
1080

 Losonczy Géza (Érsekcsanád, 1917. május 5. – Budapest, 1957. december 21.) újságíró, Nagy Imre kormá-

nyának államminisztere, az 1956-os forradalom mártírja. 1945-ben előbb a Szabad Nép belpolitikai rovatát ve-

zette, majd Révai József népművelési miniszter államtitkára lett 1949-51 között. 1951-ben koncepciós perben őt 

is elítélték, ismét börtönbe került. 1954-ben szabadult (ekkor Nagy Imre volt a miniszterelnök). A börtönben 

elszenvedett viszontagságok kezelésre szoruló pszichés zavarokat okoztak neki. Később a Magyar Nemzet mun-

katársa lett és tagja a miniszterelnökségtől első ízben megfosztott Nagy Imre körének. A Petőfi Kör szervezője 

volt. 1956. október 23-án a tüntetőkhöz csatlakozott. Donáth Ferenccel együtt ő volt, aki a Magyar Dolgozók 

Pártja Központi Vezetőségének október 26-ai ülésén beterjesztette azt a platformjavaslatot, amely szerint a párt 

elutasította volna, hogy ellenforradalomként értékelje az eseményeket és e helyett „demokratikus tömegmozga-

lomnak” ismerte volna el. (Ezen a napon Maléter Pál ezredes fegyverszünetet kötött a Corvin köz felkelőivel.) A 

javaslat a párthéják ellenállásán akkor megbukott, de mégis ahhoz vezetett, hogy a vezetés a felkelés fegyveres 

elfojtása, mint lehetséges megoldás mellett a politikai jellegű rendezésen is elkezdett gondolkodni. November 4-

én, amikor elindult a szovjet hadsereg támadása, feleségével, Haraszti Máriával és lányával Jugoszlávia követsé-

gére menekült, de a követség nem jelentett számukra menedéket: Romániába vitték őket. 1957 áprilisában visz-

szaszállították őket Budapestre, ahol Losonczy Géza a Nagy Imre-per harmadrendű vádlottja lett volna, de a 

börtönben, miután éhségsztrájkba kezdett, máig tisztázatlan körülmények között meghalt. 
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találkozott, akik szorgalmazták az azonnali hatállyal történő politikai irányváltást. Este az 

előző nap megalakult pártelnökség (direktórium) döntést hozott a politikai megoldásról, s a 

tűzszünet kihirdetéséről. Éjszaka Nagy Imre és Kádár János hosszasan tárgyalt erről 

Mikojannal és Szuszlovval a szovjet nagykövetségen. 

Október 28-án hajnalban Nagy Imre tiltakozását fejezte az ellen, hogy a legnagyobb budapesti 

fegyveres felkelőgóc, a Corvin köz ellen koncentrált szovjet-magyar fegyveres támadást indít-

sanak. A politikai bizottság jóváhagyta a tűzszünetet Nagy Imre erélyes fellépésének köszön-

hetően, ezt 12 óra 15 perckor ki is hirdették, illetve a felkelők követeléseinek egy részét is 

elfogadták. Nagy a Parlamentbe ment, itt megalakult és megkezdte ülést az új négypárti koa-

líciós kormány. Nagy Imre este fél 6 óra tájban rádióbeszéde során bejelentette, hogy a kor-

mány a történteket nemzeti demokratikus mozgalomként értékeli, elfogadja a felkelők követe-

léseinek egy részét, illetve kivonják a szovjet csapatokat Budapestről. Egyértelműen állást 

foglalt a forradalom és a többpártrendszer bevezetése mellett, és a spontán alakult forradalmi 

bizottságok támogatását kérte. Bejelentette az ÁVH feloszlatását, a beszolgáltatás eltörlését. 

A változásokat támogatta a párt új első titkára, az október 25-én megválasztott Kádár János is. 

Nagy Imre jóváhagyta a Forradalmi Karhatalmi Bizottság megalakulását, amely a honvédség, 

valamint a rendőrség és a nemzetőrségbe szervezett felkelők részvételével tartotta fenn a ren-

det. 

Október 29-én Nagy Imre tárgyalásokat folytatott a fegyveres felkelők vezetőivel. 

Október 30-án rádióbeszédét sugározták, amely ezen szavakkal kezdődött:  

„Magyarország dolgozó népe, munkások, parasztok, értelmiségiek! A hazánkban mind 

szélesebben kibontakozó forradalom, a demokratikus erők hatalmas megmozdulása válaszút 

elé állította hazánkat. A nemzeti kormány az MDP elnökségével egyetértésben a nemzet életé-

ben sorsdöntő elhatározásra jutott, amelyet a következőkben kívánok Magyarország dolgozó 

népével tudatni. Az ország életének további demokratizálása érdekében az egypártrendszer 

megszüntetésével a kormányzást az 1945-ben újjászületett koalíciós pártok demokratikus 

együttműködésének alapjaira helyezzük…”  

Ezt a lépését visszaemlékezéseiben visszalépésnek tekintette, nem előrehaladásnak, csak 

kompromisszum volt. A tömeg egy része a fából vaskarika „demokratikus szocializmust” 

követelte, másik része pedig az általa egyébként ismeretlen jelenséget, a nyugati típusú par-

lamentáris, polgári demokráciát. Nagy ezek közül a középutat választotta: nem állhatott meg a 

Nagy-kormány 1953-as platformján, hanem vissza kellett hátrálnia 1948-ig. Azért 1948-ig, 

mert Nagy Imre csak egy korlátozott demokráciában gondolkodott, az 1948-as koalíciós pár-

tok működését engedélyezte. 

Október 31-étől az MDP utódjaként megalakuló MSZMP Ideiglenes Intéző Bizottságának a 

tagja volt. A Kossuth téren tartott beszédet, amelyben bejelentette: Magyarország a Varsói 

Szerződésből eredő kötelmek felmondásáról kapcsolatos tárgyalásokat megkezdi. 

Az események előre haladtával többször átalakította kormányát, november 1-jétől a kormány-

fői tisztség mellett ő töltötte be a külügyminiszterit is. Ugyanezen a napon kormánya bejelen-

tette a Varsói Szerződésből való kilépést, és semlegesnek nyilvánította az országot, melyhez 
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kérte az ENSZ és a négy nagyhatalom elismerését. Késő este az új párt, az MSZMP vezetője, 

Kádár János a szovjet nagykövetségre ment, másnap pedig Moszkvába vitték. 

November 3-án megalakult a Harmadik Nagy Imre-kormány, mellyel egyúttal így Wekerle 

Sándor után ő lett a második magyar kormányfő, aki harmadszor is új kormányt alakított. A 

Parlamentben kezdetét vették a tárgyalások a szovjet csapatok kivonásáról. Újabb, ezúttal 

szélesebb koalíciós kormány jött létre államminiszterek, és Maléter Pál honvédelmi miniszter 

részvételével. Este Nagy Imre tárgyalt a román külügyminiszter-helyettessel, akitől azt kérte, 

hogy közvetítsen Budapest és Moszkva között. Közben Nagy Imréék kapták a jelentéseket a 

Budapest felé özönlő szovjet csapatokról. November 4-én hajnalban drámai hangú rádióbe-

szédben jelentette be a második szovjet beavatkozást. 

„ Itt Nagy Imre beszél, a Magyar Népköztársaság Minisztertanácsának elnöke. Ma 

hajnalban a szovjet csapatok támadást indítottak fővárosunk ellen, azzal a nyilvánvaló szán-

dékkal, hogy megdöntsék a törvényes magyar demokratikus kormányt. Csapataink harcban 

állnak. A kormány a helyén van. Ezt közlöm az ország népével és a világ közvéleményével. 

”
1081

 

Ezt követően legközelebbi híveivel együtt (közöttük többségben voltak az MSZMP Intéző 

Bizottságának tagjai) a jugoszláv követségen kért menedékjogot. 

Az országgyűlés épületében egyedül Bibó István jogász professzor és államminiszter maradt, 

aki mint az egyedüli törvényes magyar kormány képviselője felhívást intézett a magyarokhoz 

és a világhoz. Egyfelől felszólította a magyar népet, hogy „a megszálló hadsereget vagy az 

általa esetleg felállított bábkormányt törvényes felsőségnek ne tekintse, s vele szemben a pasz-

szív ellenállás összes fegyvereivel éljen”. Másfelől kérte a nagyhatalmak és az Egyesült Nem-

zetek bölcs és bátor döntését a leigázott magyarság szabadsága érdekében. 

A jugoszláv nagykövetségen már várt Nagy Imrére egy Belgrádból küldött üzenet, mely utol-

só intézkedéseinek visszavonására, és Kádár János aznap alakult, a szovjet csapatok segítsé-

gével az „ellenforradalom” leverését vezető ellenkormányának támogatására szólította fel. 

Nagy Imre a felszólítást elutasította, és Jugoszláviában kért menedékjogot. 

Aleksandar Ranković jugoszláv belügyminiszter 1956. november 8-án kérte Nagy Imrétől, 

hogy mondjon le a miniszterelnöki posztjáról egy, november 4-re datált nyilatkozatban. Nagy 

Imre hozzáfogott az antedatált nyilatkozat megfogalmazásához, de végül barátai tanácsára 

hallgatva elutasította azt. 

November 21-én Kádár János írásos garanciát adott Edvard Kardelj jugoszláv miniszterelnök-

helyettesnek, hogy Nagy Imrét és társait nem fogják felelősségre vonni: „Az ügy lezárása 

érdekében a magyar kormány […] ezúton írásban is megismétli a szóban több ízben tett kije-

lentését, hogy Nagy Imrével és csoportja tagjaival szemben múltbéli cselekedeteikért nem 

kíván megtorlást alkalmazni. Tudomásul vesszük, hogy ily módon a csoport számára nyújtott 

menedék megszűnik, ők maguk a Jugoszláv Nagykövetséget elhagyják, és szabadon távoznak 

saját lakásukra.” 
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 Nagy Imre, 1956. november 4. 5 óra 20 perc 
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November 22-én a Nagy Imre és társai lemondtak a menedékjogukról és bízva a magyar kor-

mány által tett bántatlansági ígéretben, a jugoszláv követség épületét elhagyták. A megszálló 

szovjet csapatok – megszegve a jugoszlávokkal történt megállapodást – azonnal őrizetbe vet-

ték őket, Nagy Imrét autóbusszal a mátyásföldi szovjet laktanyába vitték (az épület 2017-ben 

a Budapesti Gazdasági Egyetem Külkereskedelmi Karához tartozik). 

Nagy Imrét megkereste Walter Roman román pártfunkcionárius a mátyásföldi szovjet pa-

rancsnokságon, s rá akarta venni, hogy kijelentse: önként Romániába távozik. Miután Nagy 

Imre ezt elutasította, 1956. november 23-án társaival és családjával együtt Romániába depor-

tálták, ahol a Snagovi-tó partján tartották fogva őket, házi őrizetben. 

Nagy Imre itt feljegyzéseket írt a forradalomról, valamint saját politikájáról. („Gondolatok, 

emlékezések” című politikai végrendelete 2006-ban a Gondolat Kiadó gondozásában jelent 

meg.) Többszöri felszólítás és erős politikai nyomás ellenére sem volt hajlandó aláírni a le-

mondását és elismerni Kádár János kormányát. 

1957. január 25-én Nagy Imrét felkereste Bukarestben Kállai Gyula, aki az MSZMP Ideigle-

nes Központi Bizottsága megbízásából tárgyalt vele, ám Nagy elutasította politikájának önkri-

tikus felülvizsgálatát. Január 29-én Kállai javaslatot tett az MSZMP Ideiglenes Intéző Bizott-

sága ülésén arra, hogy Nagy Imrét és társait bíróság elé állítsák. 

1957 februárjában Nagy Imre az MSZMP KB-nak levelet írt, amelyben kijelentette, hogy 

továbbra is a párt tagjának tekinti magát, s politikáját bizonyos feltételekkel támogatná, ám 

nyílt vitát kezdeményezne a forradalomról. Ezt a levelet azonban nem küldte el. Politikai fel-

jegyzéseit nem írta tovább, helyette nekifogott önéletrajzának. 

1957. március 19-én Nagy Imre a szovjet, a román, a csehszlovák, a lengyel és a jugoszláv 

kommunista pártok vezetőinek küldött levelet, melyben mind saját maga, mind pedig hívei 

1956-os szerepének kivizsgálását kérte, melynek céljából egy „nemzetközi párt-

vizsgálóbizottság” felállítását sürgette. Levelét nem kézbesítették a románok. 

Miután a kísérletek sorra meghiúsultak, hogy Nagy Imrét rávegyék az új Kádár-kormány el-

ismerésére, 1957. március 27-29-én Moszkvában Kádár János megállapodott az SZKP veze-

tőivel abban, hogy Nagy Imrét bíróság elé állítják. Bizonyos források arra utalnak, hogy a 

szovjet vezetés nem írta elő Nagy Imre halálos ítéletét, a legsúlyosabb büntetés szükségessé-

gét inkább a magyar vezetés alakította. 

Április 9-én Kádár javaslatának megfelelően az MSZMP IIB elfogadta azt a határozatot, mely 

Nagy Imre és társai őrizetbe vételéről, valamint büntetőeljárás megindításáról szólt. Április 

14-én letartóztatták Nagyot, és Budapestre vitték társaival együtt. 1957. április 16-ai kihallga-

tása során Nagy Imre a válaszadást megtagadta, s ezen túl a jegyzőkönyveket sem írta alá. 

Június 14-én jelentkezett kihallgatásra: „Úgy érzem, nem vagyok bűnös semmiben, el akarom 

mondani tevékenységemet.” Továbbra is elutasította, hogy az eseményeket politikailag és 

büntetőjogilag értékelje. 
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A Belügyminisztérium 1957. augusztus 10-én készítette el a Nagy Imre-per vádiratát, augusz-

tus 26-án Moszkvában Biszku Béla
1082

 belügyminiszter egyeztette a vádiratot és az ítéleteket 

Andropovval, az SZKP KB osztályvezetőjével és más szovjet vezetőkkel. 1957. december 21-

én az MSZMP KB zárt ülésen azon határozatot hozta, hogy Nagy Imréék ügyében a törvényes 

eljárásnak szabad folyást enged. 1958. február 5-én vette kezdetét a titkos per, melyet a kato-

nai bíróság Fő utcai tárgyalótermében tartottak. A Nagy Imre-per vádlottainak ügyének tár-

gyalása a Legfőbb Bíróság dr. Radó Zoltán
1083

 által vezetett Népbírósági Tanácsa előtt ment 

végbe. A vádat legfőbb ügyész első helyettese, dr. Szalai József képviselte. Radó pervezetése 

az adott körülmények között korrektnek volt mondható. A politikai vezetés számára azonnal 

kiderült, hogy Radó Zoltán nem tudja az elvárt szigorúsággal vezetni a tárgyalást: mindenkit 

hagyott beszélni, nem képes megakadályozni, hogy a vádlottak előadják saját érveiket és bi-

zonyítékaikat, Radó pedig nem tud érdemben vitát folytatni a vádlottakkal, és a kívánt irányba 

vinni a bizonyítások menetét. Ezért másnap elnapolták a tárgyalást, betegségre hivatkozva. 

Négy hónappal később fejezték csak be, tanácselnöknek ekkor már a sokkal keményebb, a 

vádlottak bűnösségében meggyőződésesen hívő, addig már sok halálos ítéletet hozó Vida Fe-

renc nevezték ki. 

A tárgyalás vezetőjéül kinevezett Vida Ferenc 
1084

bíró az elvakultságig hithű kommunistaként 

meg volt győződve Nagy Imréék „ellenforradalmi” bűnösségéről, és a legsúlyosabb ítélet 

szükségességéről. Az 1956-ot követő megtorlás pereiben Vida a politikai vezetés előtt ellent-

mondást nem tűrő keménységéről és nagyszámú halálos ítéletéről volt ismert. Vida rendszer-

váltás utáni nyilatkozataiban tagadta, hogy az MSZMP vezetői illetve maga Kádár János uta-

sította volna a halálos ítéletek meghozatalára, ami nem életszerűtlen. A gyakorlatban a ma-

gyar politikai vezetés – illetve Szerov
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 szerint személyesen Kádár – Vidát ismerve lényegé-
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 Biszku Béla (Márok, 1921. szeptember 13. – Budapest, 2016. március 31.) magyar kommunista politikus, „a 

puha diktatúra legkeményebb ökle”, az MKP, az MDP majd az MSZMP tagja és vezetője, belügyminiszterként 

(1957–1961) az 1956-os forradalom utáni megtorlás egyik irányítója, miniszterelnök-helyettes (1961–1962), az 

MSZMP KB titkára (1962–1978). 1989 után haláláig a politikától visszavonultan élt. 1956. november 4-e után 

Kádár János egyik bizalmi emberének számított. Történészek azt feltételezik, hogy mint belügyminiszter (1957. 

május 9.–1961. szeptember 13.) közvetlenül irányíthatta a forradalom utáni megtorlást, bár erre nincs közvetlen 

bizonyíték. 1961-ben Rákosi Mátyás felelősségének és párttagságának kérdését vizsgáló bizottság elnöke Biszku 

Béla lett, melynek tagjai Apró Antal és Nógrádi Sándor voltak 
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 Radó képzett bíró, már 1928-ban jogi doktorátust szerez. 1971-ben, 43 éves korában mentik fel legfelsőbb 

bírósági állásából. Ő mondja ki a Tóth Ilona-perben a jogerős ítéletet, tíz ember haláláért felel; azért csak annyi-

ért, mert két általa kivégzésre ítélt utóbb kegyelmet kap. Így menekül meg Obersovszky Gyula is. Radó tanács-

vezetésével kezdődik Nagy Imre perének első fokú tárgyalása, de mivel szovjet kérésre a pert felfüggesztették, 

és utána súlyos szívbetegséget kap, bírót cserélnek, és Vida Ferenc végezteti ki a miniszterelnököt.  
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 Vida ügyvédcsaládban született, már 1934-ben diplomát szerzett, az illegális kommunista mozgalomban – 

arabos külseje miatt – Tunisz fedőnéven vett részt. 1942-ben életfogytiglanra ítélték kommunista szervezkedés 

miatt, majd a német megszállás alatt Dachauba hurcolták. A Legfelsőbb Bíróságról ment nyugdíjba kollégium-

vezető-helyettesként. Vida végeztette ki Nagy Imrét, s az ítélet után harminc évvel is azt mondta: „Ma is elíté-

lem. Azt, hogy halálra ítélném-e, nem állítom. De azt, hogy ő bűnös volt, és olyat csinált, amiért becsületes em-

berek is elvesztették a fejüket és bűnbe estek, megbocsáthatatlan.” Vida a rendszerváltás idején sem tudott elsza-

kadni az ötvenes évek szövegeitől: „ A szocializmus torzításait kiigazítani kell, mindent meg kell csinálnunk, 

hogy valóban kijavítsuk a hibákat. Azért nem használom a demokratikus szocializmust, mert szocializmus nem 

lehet demokrácia nélkül.” „Engem, hogy úgy mondjam, megkíméltek ettől” – ezzel indokolta Vida Ferenc, a 21 

embert (hármat távollétében) halálra ítélő legfelsőbb bírósági bíró, hogy az általa jogerősen elrendelt 18 akasztás 

egyikén sem vett részt, holott erre törvény kötelezte volna… 
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 Ivan Alekszandrovics Szerov, (Afimszkoje, Vologdai kormányzóság, Orosz Birodalom, 1905. augusztus 25. 

– Moszkva, 1990. július 1.) szovjet állambiztonsági tiszt, a KGB elnöke 1954-1958 között, illetve a Felderítő 

Főcsoportfőnökség (GRU) elnöke 1958-1962 között. Szovjet állambiztonsági tiszt. 1924–1925-ben a község 
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ben Vida személyének a per vezetésére történt kinevezésével döntött Nagy Imréék halálra 

ítélése mellett. 

1958. június 9. és június 15. között folytak le a zárt tárgyalások. Védője, a már súlyos beteg 

74 éves Bárd Imre
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 hangot adott annak, hogy védence nem hogy a szocialista rendszer 

megdöntését nem akarta, hanem ellenkezőleg: éppen azt mentette, ami menthető volt, s ezen 

felül minden változást az akkori pártvezetés tudtával és beleegyezésével vitt végbe. Vida Fe-

renc ekkor felháborodva ezt mondta „Figyelmeztetem a védőt, hogy ha nem hagyja abba pár-

tunk és kormányunk vezetőinek rágalmazását, a vádlottak padján találja magát.” A tárgyalás-

sorozat alig egy hét alatt véget ért, filmfelvétel is készült róla, melynek titkosítását csak 2008-

ban oldották fel. 

Június 15-én a Legfelsőbb Bíróság Népbírósági Tanácsa (melyet Vida Ferenc vezetett) Nagy 

Imrét halálra és teljes vagyonelkobzásra, Donáth Ferencet 12 évi börtönre, Gimes Miklóst 

halálra, Tildy Zoltánt 6 évi börtönre, Maléter Pált halálra, Kopácsi Sándort életfogytiglani 

börtönre, Jánosi Ferencet 8 évi, Vásárhelyi Miklóst pedig 5 évi börtönre ítélte. Az ítélet az 

MSZMP PB előzetes jóváhagyásával született meg. 

A vádlottak mind bűnösnek vallották magukat, a miniszterelnököt kivéve. Nagy Imre az utol-

só szó jogán a következőket mondotta: „Igen tisztelt népbíróság! Igen tisztelt elnök úr! Az 

ügyész úr vádbeszédében reám a legsúlyosabb, tehát halálbüntetés kiszabását javasolta. Töb-

bek között azzal indokolta, hogy a nemzet nem tud elfogadni olyan ítéletet, amely könyörületes 

lenne. Sorsomat a nemzet kezébe teszem. Védelmemre semmit felhozni nem kívánok, kegyel-

met nem kérek.” Védője hivatalból adódóan kegyelmi kérvénnyel élt, így a formának megfe-

lelően még ugyanezen a napon összeült a testület, mely az ítéletet is meghozta, és kegyelmi 

tanácsként működtek. Elnöke, Vida Ferenc indokolás nélkül elutasította a kegyelmi kérvé-

nyeket, ezáltal az ítélet a kihirdetés pillanatában rögtön jogerőre emelkedett. 

E pernek áldozatul esett még Szilágyi József (1917–58) és Losonczy Géza (1917–57). Utóbbi 

még a tárgyalások megkezdése előtt elhunyt. 

                                                                                                                                                                                     

tanácselnöke volt. 1928-ban elvégezte a leningrádi katonai műszaki főiskolát, 1926-ban felvették a kommunista 

pártba. 1935-ig különböző egységek parancsnoka volt a Vörös Hadseregben. 1939-ben elvégezte a Frunze Aka-

démiát. 1939-től dolgozott a belügyi apparátusban, az év végétől az Ukrán SZSZK belügyi népbiztosaként. 

1940–1949 között az ukrán párt KB- és PB-tagja. 1941-ben előbb állambiztonsági, majd 1941–1947 között belü-

gyi népbiztos, illetve a belügyminiszter helyettese volt. 1944-ben ő irányította a kollaborációval vádolt népek – a 

csecsenek, az ingusok, a kalmükök és a krími tatárok – kollektív kitelepítését. 1945. április–június között az 1. 

belorusz front parancsnokhelyettese, 1945–1946-ban a németországi szovjet megszállási övezet katonai közigaz-

gatását irányította főparancsnok-helyettesként. 1947. februártól a belügyminiszter első helyettese, majd 1954 

márciusától 1958-ig hadseregtábornoki rangban a KGB elnöke volt. 1956–1961 között tagja volt az SZKP Köz-

ponti Bizottságának. 1956. október–novemberben ő vezényelte a szovjet államvédelmi szervek magyarországi 

tevékenységét, amiért megkapta a Kutuzov-érdemrend 1. fokozatát. Inkognitóban érkezett az országba, mint a 

magyar belügyminisztérium szovjet tanácsadója. 1958–1962 között a szovjet fegyveres erők vezérkari főnöké-

nek helyettese, a hírszerzés főnöke, 1946�1962 között a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsának tagja volt. Tisztsé-

géből 1963-ban, O. V. Penykovszkij amerikai és angol kém leleplezése után felmentették;vezérőrnaggyá fokoz-

ták le, egyben megfosztották  „A Szovjetunió Hőse” címtől. A turkesztáni, később a Volga melléki katonai kör-

zet felsőoktatási tanácsadója lett. 1965-ben betegség miatt nyugdíjazták, és még abban az évben kizárták az 

SZKP-ból. 
1086

 Bárd Imre (1910-ig Beck) (Nagybajom, 1884. november 12. – Budapest, 1958. július 11.) magyar ügyvéd, 

pártmunkás, újságíró.  
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A három halálraítélt kivégzésének időpontját másnapra tűzték ki, s átszállították őket Kőbá-

nyára, a Kozma utca 13. szám alatti Gyűjtőfogházba. Nagy Imre utolsó óráit levélírással töl-

tötte, ezek a levelek azonban szeretteihez sohasem jutottak el. 

Másnap, június 16-án, kora hajnalban jöttek a foglyokért. A Kisfogház udvarát jelölték ki a 

kivégzés színhelye gyanánt, ide az elítélteket egyesével kísérték. A kiküldött bíró Dr. Bimbó 

István volt, aki miután megállapította személyazonosságukat, felolvasta a Magyar Népköztár-

saság Legfelsőbb Bírósága Népbírósági Tanácsának ítéletét, és a kegyelmi kérvények elutasí-

tását. Ezt követően a hóhérnak adta át őket. 

Bogár János ítélet-végrehajtó 5 óra 9 perckor elsőnek Nagy Imre nyakába akasztotta a kötelet, 

aki a független, szocialista Magyarországot éltette utolsó szavaival. Utána következett Malé-

ter Pál és Gimes Miklós. Miután az orvosok a halál beálltát megállapították, felvették a 120 

Ft-ot a felmerült költségek fedezésére, majd aláírták az átvételi elismervényt. 

Holttestüket a börtön udvarán temették el, kátránypapírba drótozva. Két és fél évvel később, 

1961. február 24-én titokban hantolták ki az éj leple alatt Nagy, Maléter és Gimes földi ma-

radványait, és átvitték a rákoskeresztúri Új köztemető főbejáratától legtávolabb eső, 301-es 

parcellájába, arccal a föld felé. A temetői nyilvántartásba hamis neveket jegyeztek be. 

1988. június 5-én a volt 1956-os elítéltek által alapított Történelmi Igazságtétel Bizottság 

közzétett egy felhívást, melyben követelték többek között a Nagy Imre-per során kivégzettek 

tisztességes eltemetését és rehabilitációját. 

1988. június 16-án, Nagy Imre kivégzésének 30. évfordulóján Párizsban, a Père-Lachaise te-

mető 44-es parcellájában került sor Nagy Imre, Losonczy Géza, Maléter Pál, Szilágyi József, 

Gimes Miklós és a forradalom minden kivégzettje jelképes síremlékének felavatására. Buda-

pesten megemlékezést tartottak az Új köztemető 301-es parcellájában, illetve a Belvárosban. 

A rendőrség erőszakkal feloszlatta a belvárosi megemlékezést. 

1989. március 29-én megkezdődött Nagy Imre, Gimes Miklós, Losonczy Géza, Maléter Pál és 

Szilágyi József jeltelenül eltemetett holttestének exhumálása. A sírok kutatói számára kiderült 

az is, hogy a kádári hatalom a temetői anyakönyv számára azt a hamis adatot adta meg, hogy 

egy Párkánynánáson született nőt, „Borbíró Piroskát" temetik. Ez a „Borbíró Piroska" azon-

ban Nagy Imre volt. 

1989. június 16-án Nagy Imrét és társait ünnepélyes keretek között újratemették Budapesten, 

több százezer fő részvételével. 

A Legfelsőbb Bíróság Elnökségi Tanácsa a legfőbb ügyész törvényességi óvásának alapján 

július 6-án hivatalosan is hatályon kívül helyezte Nagy Imre és társainak ítéletét, s bűncse-

lekmény hiányában felmentette őket. Ezen tárgyalás folyamán érkezett meg a hír a korábbi 

halálos ítéletet jóváhagyó Kádár János haláláról. 

Peyer Károly 

(Városlőd, 1881. május 9. – New York, 1956. október 25.) 
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Szociáldemokrata politikus, miniszter. A magyarországi szociáldemokrácia meghatá-

rozó vezetője a két világháború között, gyakorlatilag a Magyarországi Szociáldemokrata Párt 

(MSZDP) és a szakszervezeti mozgalom minden vezető testületének tagja volt. 

Peyer Károly 1881-ben született a Veszprém vármegyei Városlődön. Géplakatosnak tanult, de 

elvégezte a reáliskola alsó négy osztályát is, ennek köszönhetően az átlagosnál szélesebb mű-

veltségével, jobb beszéd- és íráskészségével tűnt ki a munkásmozgalom vezetői közül. 

A századfordulótól részt vett a szakszervezeti mozgalomban. 1906-tól az Általános 

Munkásbetegsegélyző Pénztár tisztviselője, majd a Vas- és Fémmunkások Országos Szövet-

ségének titkára volt. 1911-től a Szakszervezeti Tanács másodtitkára, a Szociáldemokrata Párt 

(SZDP) vezetőségének tagja. 

1913-ban rábízták a bányászok szakszervezetének létrehozását, ami nehéz és kockázatos fela-

dat volt, mert a bányavállalatok minden eszközzel, a nyers erőszakot és a hatóságok segítségét 

is igénybe véve próbálták akadályozni. Peyer a feladatot sikeresen teljesítette, ezzel nagy te-

kintélyre tett szert. Ettől kezdve a vasasok után egy másik fontos ágazat szervezett munkásait 

is maga mögött tudhatta, 1918-ban a magyarországi Bánya- és Kohómunkások Országos Szö-

vetsége titkára lett. 

Amikor az őszirózsás forradalom után 1918 novemberében – lénye-

gében a szociáldemokráciát kettészakítva – megalakult a Kommu-

nisták Magyarországi Pártja, Peyer élesen ellenezte ezt. A munkás-

mozgalom egységének megbontását látta benne és nem értett egyet 

az oroszországihoz hasonló forradalom szükséges és lehetséges vol-

tával. A Károlyi- majd a Berinkey-kormány alatt a bányászszakszer-

vezet vezetőjeként bányaügyi kormánybiztos volt, és 1919 januárjá-

ban részt vett a kommunista bányászok forradalmi mozgalmának lefegyverzésében. 

A tanácsköztársaság 1919. március 21-ei kikiáltása után is megtartotta szakszervezeti tisztsé-

gét, a szociáldemokrata szakszervezeti funkcionáriusok egyik fő vezetője volt. A legtöbb szo-

ciáldemokrata vezetőhöz hasonlóan nem kívánt szembehelyezkedni a munkásságnak a prole-

tárdiktatúrát egyértelműen támogató hangulatával. Fenntartásai ellenére úgy vélte, részvétel-

ükkel a megfelelő irányba tudják terelni az új rendszert, ezért elvállalta a rá bízott tisztsége-

ket. A Szociális Termelés Népbiztossága bányászati és kohászati csoportjának, majd a Nép-

gazdasági Tanács bányászati főosztályának vezetője, a Szövetséges Központi Intéző Bizott-

ság, az áprilisi tanácsválasztások után a Tanácsok Országos Gyűlésének tagja. 

A román csapatok áprilisi előretörése nyomán kialakult válságban Peyer a fegyveres harc 

folytatása mellett állt, meggyőződése szerint ugyanis az antant által követelt új határok között 

Magyarország gazdaságilag életképtelen lett volna, ez pedig a munkásság helyzetének súlyos 

romlását eredményezte volna. Ezért Peyer több más szakszervezeti vezetővel együtt nagy 

erőfeszítéseket tett annak érdekében, hogy a szervezett munkások tömegesen csatlakozzanak a 

Vörös Hadsereghez, e tevékenységüknek nagy szerepe volt a katonai sikerekben. Amikor 

azonban a párizsi békekonferencia követelését elfogadva kivonták a csapatokat a Felvidékről, 

a románok azonban az ígéret ellenére nem ürítették ki a Tiszántúlt, Peyer értelmetlennek látta 
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a további háborút és a szociáldemokrata vezetőkkel együtt a polgári demokratikus kibontako-

zás lehetőségét kereste. 

A Tanácsköztársaság bukása után kinevezett úgynevezett „szakszervezeti kormányban” (Pe-

idl-kormány) belügyminiszter lett. A kormány fő politikai törekvése a proletárdiktatúra leg-

több intézkedésének érvénytelenítése mellett az ellenforradalmi erők hatalomra jutásának 

megakadályozása és a szociáldemokrácia és a szakszervezetek részvételével működő polgári 

demokratikus politikai berendezkedés kialakítása volt. Erre azonban nem volt esélye, mert a 

román csapatok augusztus 6-án elérték Budapestet és támogatásukkal Friedrich István ellen-

forradalmi köre megbuktatta a kormányt. 

Peyer ezután néhány hónapra háttérbe vonult, de a november 24-én az antant nyomására meg-

alakult koalíciós kormányban (Huszár-kormány) ismét miniszter lett, a munkaügyi és népjólé-

ti tárcát kapta. Részt vett a nemzetgyűlési választások előkészítésében, de mivel a kormány és 

az antant nem volt képes megfékezni a választási kampányt ellehetetlenítő fehérterrort, a Szo-

ciáldemokrata Párt a választás bojkottját határozta el, Peyer pedig 1920. január 16-án lemon-

dott és Ausztriába menekült, ahol több mint egy évig élt, ebben az időben választották be a 

nemzetközi bányamunkás-kongresszus végrehajtó bizottságába. 

Peyer első emigrációja alatt került sor Horthy Miklós kormányzóvá választására és a trianoni 

békeszerződés aláírására, az ellenforradalmi rendszer berendezkedésére. Amikor 1921 máju-

sában hazatért, ismét elfoglalta titkári posztját a bányász szakszervezet élén. Ekkor már Beth-

len István volt a miniszterelnök, aki az új hatalom konszolidációjának érdekében fontosnak 

tartotta a szociáldemokratákkal és a szakszervezetekkel való békekötést. Peyer vezette a mun-

kásszervezetek delegációját a kormánnyal folyó tárgyalásokon, és 1921. decemberében sor 

került a Bethlen–Peyer-paktumnak nevezett megállapodás megkötésére. 

1922-től 1944-ig országgyűlési képviselő és 1931-től a szociáldemokrata frakció vezetője, 

1925‑44 között Budapest törvényhatósági bizottságának (önkormányzati közgyűlésének) tag-

ja és ott mindvégig a szociáldemokrata frakció vezetője, 1927-től pedig a Szakszervezeti Ta-

nács főtitkára, a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia küldötte. 

A második világháború után ellenezte az 1944 őszén újjáalakult Magyar Kommunista Párttal 

kialakítandó szövetséget majd egyesülést, ezért 1947 nyarán kizárták az SZDP-ből. Ezt köve-

tően a Magyar Radikális Párthoz csatlakozott, majd hamarosan az USA-ba emigrált. 

Távollétében a népbíróság 1948. február 16-án tizenhárom vádlott társával együtt kémkedé-

sért 8 évi fegyházbüntetésre, 10 évi hivatalvesztésre, valamint politikai jogai gyakorlásának 

ugyanilyen tartalmú felfüggesztésére ítélte, ezt azonban – 33 évvel a halála után – a Legfel-

sőbb Bíróság Elnökségi Tanácsa 1989. december 14-én bűncselekmény hiányában hatályon 

kívül helyezte. 

1956. október 25-én, két nappal a budapesti forradalom kitörése után a rádió híreit hallva 

szívroham végzett vele. 

Péter Gábor (Eisenberger Benjámin)  

(Újfehértó, 1906. május 14. – Budapest, 1993. január 23.)  



Rónaföldi Zoltán  A „borsodi kooperáció” és Kazincbarcika építése 607 

Zsidó származású magyar kommunista politikus, az ÁVO, majd az ÁVH vezetője volt 

1945 és 1952 között. Főszerepet játszott az 1945-ös változásokat követő koncepciós perek 

előkészítésében és lebonyolításában, mígnem egy kon-

cepciós perben őt 

is börtönbüntetésre 

ítélték 

Eredetileg szabó-

munkás volt, a 

munkásmozgalomba 1922-ben kapcsolódott be. 1931-

ben belépett az illegális kommunista pártba. Részt vett a 

Vörös Segély, és a magyar szakszervezeti ellenzék te-

vékenységében. 1932-ben a Vörös Segélynek kongresszusa volt Moszkvában, amelyre Péter 

Gábort küldték ki illegálisan. Minden valószínűség szerint itt szemelték ki a magyarországi 

kommunista politikai rendőrség vezetőjének, itt szervezhette be az OGPU.
1087

 1942-től 1945-

ig illegalitásban élt. 1943-ban a Békepárt vezetőségi tagja lett.  

1945 januárjában kinevezték a budapesti rendőrség Politikai Rendészeti Osztálya vezetőjének. 

Ezután gyorsan emelkedett, az ÁVO, majd az ÁVH vezetője lett. Vezetése alatt a szervezet 

súlyos törvénytelenségek, emberiesség elleni bűncselekmények sorozatát követte el. Első dol-

ga volt Rákosi Mátyás utasítására letartóztatni az őt korábban illegális papírokkal és mene-

dékhellyel ellátó Demény Pált,
1088

 mivel Demény kommunista pártja sikeresebb volt a Ma-

gyar Kommunista Pártnál. 

1947 telén a nemzetgyűlés, nyomásra, felfüggesztette a „köztársaság-ellenes összeesküvéssel" 

vádolt képviselők mentelmi jogát, Péter Gábor személyesen ment értük a Parlamentbe. Alig 

                                                           
1087

 Az Állami Politikai Igazgatóság (rövidítve: GPU, oroszul: Государственное политическое управление), 

majd később Egyesített Állami Politikai Igazgatóság (rövidítve: OGPU, oroszul: Объединённое 

государственное политическое управление) Szovjet-Oroszország, illetve a Szovjetunió hírszerzéssel és elhárí-

tással foglalkozó politikai rendőrsége volt 1922–1934 között. Teljes neve a Szovjetunió Népbiztosainak Tanácsa 

mellett működő Egyesített Állami Politikai Igazgatóság volt (oroszul: Объединённое государственное 

политическое управление при СНК СССР). 
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 Demény Pál, 1906-ig Goldschmied (Budapest, 1901. augusztus 29.[2] – Budapest, 1991. január 14.) magyar 

kommunista politikus, eredeti szakmáját tekintve mérnök. A „deményisták” több közös akciót, sztrájkot és sza-

botázst készítettek elő csepeli szociáldemokratákkal, s egyéb kommunistákkal (Kalamár József, Mályi Vilmos, 

Pataki István, Kreutz Róbert). Demény frakciója (és köztük Demény) a második világháború alatt menekülteket, 

zsidókat (például Péter Gábort) és munkaszolgálatosokat, bújtatott és látott el hamis papírokkal, s a nyilasok és 

németek elleni harcra fegyvereket gyűjtött. Termelést alig végző vegyi üzemében a szélsőjobboldali rendszer 

által halállal fenyegetetteknek adott munkát, szálláshelyet, rendőröket áruval megvesztegetett – később ezért a 

moszkoviták kollaboránsnak kiáltották ki. 1944-re a Demény-frakció az egyik legerősebb frakciónak számított a 

kommunista mozgalmon belül. Októberben – több találkozó után – Demény együttműködési egyezményt kötött 

a Kommunista Párttal, s részt vett az ellenállásban. 1945. február 13-án a moszkovita kommunisták irányítása alá 

vont titkosrendőrség, a PRO Rákosi utasítására letartóztatta. Ennek több oka is volt, például az, hogy nem ismer-

te el Rákosit a magyar kommunisták vezetőjének, s a kommunisták a „frakciózást" a kommunista párt elleni 

szervezkedésnek tekintették. Néhány hónapos szovjet katonai őrizet után a Budapesti Népbíróság népellenes 

bűntett vádjával 1946. július 17-én négy és fél év kényszermunkára ítélte, majd 1950. október 7-én a Kistarcsai 

Központi Internálótáborba szállították. 1953. október 19-én első fokon, majd 1954. május 3-án a Legfelsőbb 

Bíróság tíz évre ítélte szervezkedés vádjával. 1956. október 15-én szabadult. Kiszabadulása után 1967-es nyug-

díjazásáig igazságügyi fordítóként tevékenykedett. 1957-ben felmentették az 1953-as (szervezkedés) vádja alól, 

de a másik koncepciós perében csak 1989-ben rehabilitálták. 1967-ben kezdett dolgozni emlékiratain (A párt 

foglya voltam), illetve mozgalmának és személyének rehabilitálásáért. 
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tudta bevárni a pillanatot, amikor az Országház kapujában lecsaphatott a szerencsétlenekre. 

Ott verte durván vasra saját kezével a kiadottakat.  

A Rajk-per és Rajk László felakasztása után mondotta róla Rákosi: „Nem végzett rossz mun-

kát."  

Rajk László kivégzésének napján a Magyar Közlönyben megjelent a 9600/1949. sz. rendelet, 

a kitüntetett ÁVÓ-s tisztek névsorával, mely szerint „Péter Gábor rendőr altábornagy a Ma-

gyar Köztársasági Érdemrend középkeresztjét kapta meg.” 

1952-ben leváltották tisztségeiből, kizárták a pártból is, majd 1953. január 3-án este Rákosi 

Mátyás villájában tartóztatták le. Feleségét, a Rákosi titkárnőjeként dolgozó Simon Jolánt, 

ugyancsak őrizetbe vették. 

Péter Gábor letartóztatásának valódi oka Rajk László vizsgálati fogságának idejére datálódik. 

Az államvédelem vezetője, és helyettese, Szücs Ernő ezredes a jelen levő szovjet tanácsadó, 

Mihail Iljics Belkin (néha Fjodor Bjelkin) altábornagy beleegyezésével levelet írt Viktor 

Szemjonovics Abakumovnak, a szovjet állambiztonsági minisztérium vezetőjének, hogy fi-

gyelmeztessék: Rákosi provokációra készül. 

Péter Gábor és társai perét a keleti blokkban 1952 őszén kezdődött anticionista, antiszemita 

perek mintájára tervezték és készítették elő.
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 Ugyanebben az időben számos más, zsidó 

származású kommunista vezető Vas Zoltán, Szirmai István, Kovács István is kegyvesztett lett. 

Letartóztatták a Zsidó Kórház főorvosát, dr. Benedek Lászlót, aki a tervek szerint része lett 

volna Péter Gábor és társai perének. Néhány hónappal később – Raoul Wallenberg meggyil-

kolása, illetve a Gestapóval való együttműködés képtelen vádjával – őrizetbe vették a hitkö-

zség számos vezetőjét; Stöckler Lajost, a hitközség elnökét, Domonkos Miksát, a hitközség 

főtitkárát, valamint dr. József András hitoktatót és tanfelügyelőt is. Ezek a kezdeti koncepciók 

a szovjetunióbeli események hatására azonban hamarosan megváltoztak. 

Pétert 1954-ben a Katonai Felsőbíróság életfogytiglani börtönbüntetésre ítélte, a Legfelsőbb 

Bíróság Katonai Tanácsa azonban 1957-ben 4 évre szállította le a büntetést, majd 1959 janu-

árjában egyéni kegyelemmel szabadult. Nyugdíjazásáig könyvtárosként dolgozott. 

 

„Péter Gábor (eredetileg Eisenberger Benjámin) a párt titoknoka; szeme, füle, ökle. 

Még születésnapja is bizonytalan. Három és fél osztályt végzett. Az apja szabó, a bátyja sza-

bó, sok bukdácsolással ő is ezt a mesterséget tanulja ki. Mielőtt belejött volna az endlizésbe, 

fércelésbe, tüdőbajos lett. A betegség majdnem egy évtizedig ágyhoz kötötte, szanatóriumra 

Amerikába szakadt nővérétől kapta a pénzt. 25 éves korától, 1931-től kezdve „Kicsi" a nővére 

dollárjaiból kommunista magánzó. Nincs senkije, csak a mozgalom, feleségre is köztük talál 

(a kvalitásos asszony RM közvetlen munkatársa lesz: 1945–53 között az első számú titkárnő-

je). PG simulékony modorú, lassú víz, partot mos ember. Bár sem tudása, sem tapasztalata, 

jobb híján őt küldik Moszkvába, a Vörös Segély 1932-es világkongresszusára. Valószínű, 

hogy a szovjetek beszervezik. Ettől kezdve neki kellett (volna) itthon lelepleznie a pártban a 

spicliket. A Péter Gábor nevet elvtársától, a „párt foglyától" – a felszabadulás után általa 
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 A leningrádi ügy, orvos-ügy, a csehszlovákiai Rudolf Slansky-per, illetve a román Ana Pauker külügymi-

niszter pere... 
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elsőként letartóztatott – Demény Páltól kapta 1944-ben. PG az illegális találkozókon ponto-

san megjelenik, és mindent végrehajt. Sötét szemüveget hord, és az az álma, hogy az ellenség-

gel „foglalkozzon" (egy elvtársa szerint: „becsvágya egyenes arányban állt tudatlanságá-

val"). 1945-ben szovjet egyetértéssel kerül a politikai rendőri csoport élére. Ez az első tulaj-

donképpeni munkahelye. Riválisa támad. A párviadalban a nímand eszközember győz, a po-

liglott mérnök, a később argentin gyárosnak álcázott szovjet mesterkém vereséget szenved. A 

sajátos képességű PG nemigen árulja el a műveletlenségét sem. Bár mindenütt jelen van, nem 

fecseg, nem barátkozik, a vérében van, hogy közel tartja magához a kártyát. A politikai rend-

őrség (később államvédelmi osztály, illetve Államvédelmi Hivatal – ÁVO, ÁVH) élén végre-

hajtja a két M – Mátyás és Mihály – legsötétebb gondolatait is. Önálló véleménye nincs: bol-

dog, ha kitalálja, mit fog RM kívánni. Emlékezetesebbé lett minden elődjénél: neve napjaink-

ban is ismert. A leguniformizáltabb években is kirí a sorból ápoltságával – mindig nyakken-

dőt, kiválóan szabott öltönyt, kifogástalanul vasalt inget visel, mindig tökéletesen fésült, és 

gondosan stuccolt a bajusza. Vesztére Sztálin is tud róla, és halála előtt két hónappal – RM 

örömére – azt üzeni, hogy tartóztassák le. PG túléli börtönét, három és fél osztályával könyv-

tárosként túléli Rákosit, túléli a „szocializmust" is. Börtönbe zárva összevissza fecsegett, sza-

badon visszanémult. Őszintén sosem nyílt meg. Noha a Rákosi-rezsimnek ő volt az egyik leg-

hosszabb életű tagja, a Kádár-rendszer is rejtegette. Vele nem készültek interjúk, róla nem 

írtak tanulmányokat, munkásságát az 1990-es rendszerváltás után sem kutatta hosszú ideig 

senki. Mindig is a titok volt a lételeme, és ezt az ezredfordulóig nemigen vették el tőle.”
1090

 

Rajk László 

(Székelyudvarhely, 1909. március 8. – Budapest, 1949. október 15.)  

Kommunista politikus, miniszter, 1945 után belügyminiszterként a Rákosi-diktatúra és 

terror kiépítésének fontos szereplője, 1948-tól külügyminiszter. A Rákosi-Gerő-Farkas mosz-

kovita klikk a kommunista párton belüli rivalizálástól tartva koncepciós perben elítéltette, és 

kivégeztette 1949-ben. 

Egy 11 gyermekes erdélyi szász család 9. gyermekeként született. Apja Reich József, díszes 

női csizmákra szakosodott csizmadiamester, anyja Mészáros Vilma. Testvére Rajk Endre, 

későbbi nyilas politikus. A székelyudvarhelyi Baczkamadarasi Kis Gergely Református Líce-

umban kezdte el tanulmányait, majd 1929-től az Pázmány Péter Tudományegyetem bölcsé-

szeti karán, magyar-francia szakon tanult. 

1930-ban bekapcsolódott az illegális kommunista mozgalomba, 1931-ben tagja lett a KMP-

nek és a KIMSZ-nek, ennek főiskolás bizottságában a bölcsészek munkáját irányította, részt 

vett röpiratok megfogalmazásában és terjesztésükben az egyetemeken. Illegális politikai tevé-

kenysége miatt többször letartóztatták. Tanulmányait nem folytathatta, 1933-tól építőmunkás-

ként dolgozott. A Magyar Építőmunkások Országos Szövetsége kommunista frakciójának 

vezetőjeként egyik szervezője és irányítója volt az 1935. évi nagy építőmunkás-sztrájknak. 

1936-ban a párt utasítására Prágába, innen 1937-ben Spanyolországba ment, Firtos László 

álnéven részt vett a polgárháborúban. A Nemzetközi Brigádok magyar zászlóaljának politikai 
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biztosa és párttitkára volt, a harcokban súlyosan megsebesült. 1939-ben, a második Spanyol 

Köztársaság bukása után Franciaországba menekült, ahol internáló táborba került. A viszo-

nyok lazulásakor németországi munkára jelentkezett, majd pártutasításra, német kommunisták 

segítségével 1941 őszén illegálisan hazatért Magyarországra. Földi Júlia (1945-től Rajk fele-

sége) lakásában bujkált. Még abban az évben letartóztatták és internálták. Két és fél évig ra-

boskodott Budapesten, majd Kistarcsán. 1944. szeptemberi szabadulása után a párt Központi 

Bizottságának titkára, a Magyar Front egyik vezetője, az ellenállási mozgalom egyik fő szer-

vezője és irányítója lett. Ő készítette el a két munkáspárt előzetes megegyezése alapján a Ma-

gyar Front akcióegység-programját, amelyet 1944. október 10-én írtak alá. 1944 decemberé-

ben a nyilasok ki akarták végezni, ezért Sopronkőhidára, majd Németországba hurcolták, de 

bátyja, Rajk Endre nyilas államtitkár közbenjárására nem ítélték halálra. 

1945. május 13-án hazatérve bekapcsolódott a pártmunkába és az országos politikába, tagja 

lett az MKP valamennyi vezető testületének, valamint az Ideiglenes Nemzetgyűlésnek, or-

szággyűlési képviselő volt. 1945 májusától novemberé-

ig a budapesti pártbizottság titkára, majd 1945 novem-

berétől 1946. március 1-jéig az MKP főtitkárhelyettese 

lett. 

1946. március 20-tól belügyminiszter volt. Belügymi-

nisztersége alatt a rendőrségen belül működő politikai 

rendőrséget (PRO) önálló szervezetté alakították (ÁVO) 

– a kor szóhasználatával – a „fasiszta és reakciós csoportok” elleni harc folytatására. Számos 

vallásos, nemzeti és demokrata szellemű intézményt és szervezetet tiltott be, illetve oszlatott 

fel (mintegy 1500-at), aktív szerepe volt az 1947-es „kékcédulás” választások manipulációi-

ban, és az első koncepciós perek megrendezésében. Az első ilyen per az 1947-es szegedi Ma-

gyar Ellenállási Mozgalom per volt, melyet Komlós János szegedi ÁVO parancsnokhelyettes 

(későbbi humorista és a Mikroszkóp Színpad igazgatója) tervezett meg, és Rajk felügyelt. A 

szegedi jobboldal politikusait beszervezett provokátor
1091

 segítségével illegális szervezet lét-

rehozására bátorították. A szervezkedés megindult, Komlós már le akart csapni a szervezke-

dőkre, ám Rajk – hogy a vád és az ügy propagandaértéke még komolyabbá váljon – utasítást 

adott az amerikai imperializmussal való összekapcsolásra. Egy Budapestről küldött ÁVO 

ügynök „amerikai kémként” kapcsolatba lépett a szervezkedő csoporttal. Az ügybe végül 40 

személyt kevertek bele. 

A következő jelentős koncepciós per az egyház megfélemlítésére kreált Pócspetri per volt 

1948-ban. Belügyminiszteri utasítására engedték ki az 1947-es „kékcédulás” választásokon 

törvénytelenül szavazó, a szociáldemokrata Ries István igazságügyi miniszter által letartózta-

tott kommunistákat. 

1948. március 20-án a Magyar–Jugoszláv Társaság elnöke lett, korábban alelnök volt. 

Belügyminiszterként a kommunista vezetésen belüli hatalmi harcok ütközőpontjába került. A 

formálisan a Rajk vezette belügyminisztérium alá tartozó ÁVO 1948-ra egyre inkább önálló 

szervként kezdett működni, vezetője, Péter Gábor nem kívánta eltűrni Rajk beleszólását. 
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Amikor Rajk megnyirbálta az ÁVO költségvetését, Péter Gábor 1948 elején „párt- és rend-

szerellenes magatartással” vádolta meg, támogatta a Rajk befolyására féltékeny Farkas Mi-

hály honvédelmi miniszter is.
1092

 Hatásukra Rákosi 1948. augusztus 5-én Rajkot a belügymi-

niszteri posztról a jóval kisebb befolyást jelentő külügyminiszterire helyezte át. Külügymi-

niszter 1949. május 20-áig volt. 1948-ban Kossuth-érdemrenddel (első osztály) tüntették ki. 

1949. május 30-án a kommunisták közti népszerűségére féltékeny Rákosi Mátyás és köre 

nyomására, Rajkot koholt vádak alapján (kémkedés az imperialistáknak, korábbi együttmű-

ködés a Horthy-korszak titkosrendőrségével) letartóztatták. A per valódi oka Rákosi vetély-

társtól való félelme,
1093

 illetve a korábbi magyarországi kommunisták és moszkoviták (Rákos-

Gerő-Farkas) közti konfliktus kiéleződése volt. Farkas Mihály és Péter Gábor ugyancsak erős 

ellenérzésekkel viseltettek Rajkkal szemben. Rákosi az áldozat kiválasztásakor eleinte a me-

zőgazdaságban „különutas” Nagy Imre, illetve a népszerű Rajk között ingadozott, ám mivel 

Nagynak jó kapcsolatai voltak a moszkvai pártvezetésben, ezért az ő áldozatát nehezebb lett 

volna megindokolni. 

Rajkot a Svábhegyre, egy Eötvös úti titkos ÁVO-villába szállították, ahol ügyének több sze-

replőjét már fogva tartották. Az első héten a pszichikai ráhatás, kifárasztás, kínzások hatására 

megtört, rá terhelő vallomást tett „tanúkkal” való szembesítéssel próbálkoztak nála, ő azon-

ban ártatlanságát hangoztatta, és kérte, hogy beszélhessen Rákosival.
1094

 A párt első titkára 

erre nem volt hajlandó, de június 7-én késő este odaküldte két miniszterét. Vallató elvtársai, 

Kádár János belügy- és Farkas Mihály honvédelmi miniszter igyekeztek meggyőzni Rajkot, 

hogy a per célja csak megfélemlítés lesz, ha beismeri a vádakat, a halálos ítélet végrehajtására 

nem kerül sor. Rajk önkritikát gyakorolt, elismerte, hogy miniszteri működése során ugyan 

követett el hibákat, de a kémkedés vádját nem volt hajlandó vállalni. Farkas Mihály az ered-

ménytelen próbálkozás után verette meg először, azonban Rajk ekkor még a brutális bántal-

mazások ellenére is minden vádat tagadott.
1095

 A vád tehát változatlanul igen gyenge lábakon 
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 Farkas Mihály kiszemelte magát Rákosi utódjának és Rajkot tekintette fő vetélytársának, de azért is ellen-

tétbe kerültek, mert Farkas honvédelmi miniszterként is szerette volna kezében tartani a BM és az ÁVH irányítá-

sát, Rajk pedig ezt nem fogadta el, saját elképzeléseit igyekezett érvényesíteni. A következő két belügyminiszter 

is Farkas áldozata lett. Péter Gábornak hatásköri ellentétei voltak Rajkkal, aki nem akarta tudomásul venni, hogy 

az ÁVH-t ellenőrző miniszteri hatásköre csak formális, Péter Gábort Rákosi, Farkas és szovjet „tanácsadói” 

irányítják." – Hajdu Tibor (1995). „Farkas és Kádár Rajknál, 1949. június 7-én”. História (07).  
1093

 Lukács György hagyatékából előkerült egy pársoros feljegyzés: „… meg kell mondanom: soha nem tapasz-

taltam, hogy Rajk László elvi ellenzéki álláspontot képviselt, még kevésbé azt, hogy ellenzéket akart volna szer-

vezni… Ha tehát az egész Rajk-ügyre visszatekintek, mindig erősödik az a meggyőződésem, hogy az ellene 

indított per tisztán preventív jellegű volt. Rajknak komoly kapcsolatai voltak a dolgozó tömegekkel, sohasem 

volt egyszerűen apparátus ember, Rákosiék tehát, amikor az 1949-es fordulatot végre akarták hajtani, preventív 

okokból távolították el Rajkot, erőszakosan, kiagyalt ürügyek felhasználásával.”" – Moldova György. Aki átlépte 

az árnyékát…. Urbis, 177. o. (2001). ISBN 9639291013 
1094

 Első kihallgatásain Rajk igyekezett pártszerű önkritikát gyakorolni, tehát elismerte, hogy hibákat követett el, 

tévesen ítélte meg munkatársait, belügyminiszterként károkat okozott. De keményen tagadott minden tudatos 

kártevő tevékenységet, kémkedést, ezek nélkül pedig mégsem lehetett egy kirakatper elsőrendű vádlottja. Egy 

héten át pszichikai eszközökkel próbálták megtörni, sikertelenül. Két levelet írt Rákosinak és követelte, hogy 

vele beszélhessen. – Hajdu Tibor (1995). „Farkas és Kádár Rajknál, 1949. június 7-én”. História (07).  
1095

 „Amikor Noel H. Fieldet Prágában letartóztatták, és Magyarországra csempészték, akkor abban a bizonyos 

svábhegyi villában tartották fogva, ahol később Rajkot is. Én a lehallgatási technikát biztosítottam a kihallgatá-

sok hangrögzítéséhez, illetve hogy a szomszéd szobákból lehessen hallani, ami a kihallgatáson történik. Rajkot 

és Fieldet itt iszonyatosan megverték, de mindketten nagyon keményen tartották magukat. Abban a szomszédos 

szobában, ahol a kihallgatások rögzítése történt, az ÁVO vezetőin kívül két politikai bizottsági tag is jelen volt." 
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állt, a „bizonyítékok” még egy koncepciós ügyhöz sem bizonyultak elegendőnek, ezért Ráko-

si tanácsért Moszkvába utazott.
1096

 

Ekkor kapcsolódtak be az ügybe a szovjet tanácsadók, Mihail Belkin altábornagy, az MGB 

közép-európai főnöke, Georgij Jevdokimenko ezredes és Poljakov alezredes. Bár több kihall-

gatást ők vezettek, nevük a fennmaradt jegyzőkönyvekben nem került rögzítésre. Megjelené-

sükkel véget vetettek a gyanúsítottak fizikai bántalmazásának,
1097

 ám akárcsak a magyar vizs-

gálók, a nagypolitika elvárásait illetően ők is tanácstalanok voltak. Péter Gábor és Szücs Ernő, 

Belkin altábornagy beleegyezésével levelet írt Viktor Abakumovnak, a szovjet állambiztonsá-

gi minisztérium akkori vezetőjének, hogy figyelmeztessék: Rákosi provokációra készül. A 

Belkin külön gépén Moszkvába juttatott levélre azonban nem érkezett válasz.
1098

 (Az évekkel 

később Rákosi kezébe került levél váltotta ki Péter Gábor 1953-as letartóztatását.
1099

) 

Belkinék a koncepciót Sztálinnal kidolgozó Rákosival együttműködve, a szovjet politikai ér-

dekeknek megfelelően hangolták át az ügyet. A per célja immár a Titóval szembeni szovjet 

szembenállás felé történő szolidaritás hangsúlyozása volt, Rajkot és társait pedig az 1948-ban 

kiátkozott jugoszláv kommunistákkal való kapcsolattartással vádolták. Rajk ekkor minden 

ellene felhozott képtelen vádat beismert. 

A per vádiratát maga Rákosi Mátyás, a párt főtitkára készítette, és Sztálin hagyta jóvá. A tár-

gyalásvezető bíró az a Jankó Péter volt, aki előtte már számos népbírósági perben is elnökölt. 

Ekkoriban hangzott el a pártvezér hírhedtté vált dicsekvése: „megvallom, sok álmatlan éjsza-

kámba került, amíg a végrehajtás terve alakot öltött”. Rákosi a per idejére a dolgozószobájá-

ban külön hangszórót szereltetett fel, amin végigkísérhette a tárgyalás menetét, illetve egy 

külön telefonvonalat, amin, a helyszínen levő Péter Gáboron keresztül folyamatosan instruálta 

a bíróságot – de a vádlottakat és a védőket is.
1100

 A szeptember 16-án kezdődött bírósági tár-

                                                                                                                                                                                     

– Kozák Gyula: Farkas Vladimir: „Beleszülettem a munkásmozgalomba". Az 1956-os Magyar Forradalom Tör-

ténetének Dokumentációs és Kutatóintézete Közalapítvány, 2004 
1096

 Kezdetben a kihallgatások, a terhelő vallomások és „beismerések” ellenére az ügy csak nem akart összeállni, 

nem voltak jól kidomborítható összefüggések, amelyekből látványos eredményeket lehetett volna elérni. Rákosi 

elégedetlen volt az ÁVH munkájával, és júniusban Moszkvába utazott tanácsért. – Zinner Tibor (1986). „Az 

1962. évi párthatározatról”. História (056).  
1097

 A magyar vizsgálók visszaemlékezései szerint a szovjet tanácsadók megérkezése után megváltozott a per 

vádlottjaival szembeni bánásmód. Megszűnt a velük szemben korábban alkalmazott brutalitás, agresszivitás, a 

foglyok sétálhattak, rendesen ettek, sőt narancsot is kaptak stb. – Zinner Tibor (1986). „Az 1962. évi párthatáro-

zatról”. História (056).  
1098

 1949 júliusában Péter Gábor és Szücs Ernő ezredes, aki perfekt beszélt oroszul, Belkinnel egyetértésben 

levelet írt Abakumovnak, a szovjet államvédelem akkori vezetőjének. Ebben régi kapcsolataikra hivatkozva arra 

hívták fel a figyelmét, hogy Rákosi nagy provokációra készül, s jó lenne, ha az egész kérdést megvizsgálnák. A 

levelet, mintegy annak tartalmát summázva, Szücs, Petőfi Bánk bán című versének egy módosított versszakával 

zárta, mely így hangzott; „Gyönge kéz a Mátyás keze, nem való kormányra. Hátha még a gyöngeségnek gonos-

zság a párja.” A szóban forgó levelet Belkin különrepülővel küldte ki Moszkvába, hogy előbb érjen oda, mint a 

Sztálintól további segítséget kérő Rákosi. Az egész Államvédelmi Hatóság várta a fejleményeket, de nem történt 

semmi. – Zinner Tibor (1986). „Az 1962. évi párthatározatról”. História (056).  
1099

 „Miért lettem őrizetbe véve? Mert aláírtam Moszkva részére egy óvó levelet. Mi volt a célja? Jelezni időben, 

hogy baj készül. A Rajk-ügyben erőltetés folyik. (Szűcs belekevert elvtelen dolgokat is.) Engem jó szándék 

vezetett. A levél aláírásommal 1949. nyár derekán jutott ki Moszkvába." – Péter Gábor beadványa a börtönben, 

1956. július 10.  

A levél csak 1952 végén került ismét elő, amikor a szovjet vezetés – feltehetően Molotov vagy Malenkov – 

szilveszteri ajándékként visszaküldi azt Rákosinak, s amelyet 1953. január elején Péter Gábor és társai letartózta-

tása követ. – Zinner Tibor (1986). „Az 1962. évi párthatározatról”. História (056).  
1100

 „A tárgyalás terméből Rákosi Mátyás szobájába hangszóró volt felszerelve. Az egész tárgyalás menetét vé-

gighallgatta. A szobájába – a Rajk-ügy tárgyalásának menetére – egy külön telefont szereltetett, mely a tárgyalá-
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gyalást rádión közvetítették. A perben a népbíróság szeptember 24-én népellenes bűntett és 

hűtlenség vádjával halálra ítélte Rajk Lászlót, valamint Szőnyi Tibort és Szalai Andrást. Szin-

te tragikomikus jogi szemmel, hogy Rákosi az 1948. évben, tehát a „fordulat évében” meg-

hirdette: az 1949-ben életbe lépő alkotmány folytán a jogszabályok alkalmazása terén beáll a 

diszkontinuitás, tehát az 1945. év előtti jogszabályok hatályukat vesztik. Ezt mellőzve Rajkot 

és társait a Horthy rendszer jogszabálya, a hűtlenségről és kémkedésről szóló 1930. évi III. tc. 

alapján ítélték el. A per után a Szovjetunió, majd az összes népi demokrácia felmondta szer-

ződéseit az „imperialista bérenc” Jugoszláviával. Az ítéletet október 15-én hajtották végre az 

ÁVH Conti utcai börtönében. Felesége ötévi börtönbüntetést kapott, gyermekük nevelőinté-

zetbe került, ahol „Kovács István”-nak hívták. Senki nem tudta, ki ő valójában. Rajk és társai 

perével kezdődött meg a tisztogatás a sztálini és a szovjet példát követve a párt belső köreiben 

is. 

Még 1955 júliusában rehabilitálták, ugyanis Rákosinak nem sikerült leállítani a kommunista 

rendszer által korábban elkövetett törvénytelenségek felülvizsgálatát, s ebbe beletartozott 

Rajk László pere és kivégzése is. A szovjet-jugoszláv kibékülés és az SZKP – Sztálin bűneit 

feltáró – XX. Kongresszusa után Rákosi helyzete tarthatatlanná vált. Elismerte a Rajk-perrel 

kapcsolatos személyes felelősségét is. 

1956 tavaszán Rajk Lászlóné Földi Júlia el akarta temetni a még akkor is temetetlen férjét. 

Hosszas egyeztetés után 1956. október 6-ára engedélyezték a rehabilitált Rajk László és társai 

nyilvános újratemetését a Kerepesi temetőben. A temetés százezres tömegdemonstrációvá 

vált. Utána az egyetemisták rendszer elleni tüntetést szerveztek. 

Az 1956-os forradalom bukása után Kádárék két évre Romániába deportáltatták az özvegyet 

és gyermekét, ifj. Rajk Lászlót. Nagy Imrével együtt tartóztatták le őket, és ők is bent voltak a 

jugoszláv követségen. 

 „ Rajkot szimpatikusnak találtam. Emberformája volt. Valahogy az összes Moszkvá-

ból, Sztálin árnyékából jött kommunistában, Nagy Imre kivételével, volt valami embertelen. 

Ez vonatkozott Rákosira, Gerőre, némileg Révaira is, és főleg Farkas Mihályra. ”
1101

 

A politikai anekdota szerint a rendszer elleni néma tüntetéssé alakult Rajk-temetésen Rajk egy 

hajdani barátja a több százezres tömeg láttán megjegyezte: 

                                                                                                                                                                                     

si terem emeletén hozzám vezetett. Ezen a telefonkészüléken gyakran felhívott, és a bíró, ügyész (vádlott) részé-

re folyamatosan újabb és újabb kérdéseket, utasításokat adott: „A bíró keveset beszéljen! A vádlottat hagyja 

beszélni!" „Ez a vádlott jó lett volna, ha még tovább beszél!" „Látja, ez a baj, nem politikus ember ez a bíró! 

Nem tudja, hogy kell csinálni!" „Ahogy itt hallgatom, a hajam az égnek áll!" „A bíró minek vág közbe mindig a 

kérdéssel?! Miért nem hagyja a vádlottat kibeszélni?!" „Szünet előtt ne zárja le a vádlott kihallgatását, felmerül-

hetnek újabb kérdések, amit a szünet alatt meg kell beszélni." „Meddig akarja ma folytatni a bíró a tárgyalást?! 3 

órakor okvetlenül be kell fejezni! Különben a reggeli sajtó nem tudja közölni. Az esti adásban a rádiónak is 

közvetíteni kell!" Ezek voltak az utasítások a bíróság részére. Rákosi Mátyás utasításai a vádlottak részére: – 

„Mondja, meg lehetne azt csinálni, hogy Szőnyi mondja a következőt: „A nyomozó szervekről azt terjesztették, 

hogy a vádlottaknál kényszerhatást, aktedront alkalmaznak. Mint vádlott és orvos kijelenthetem, meggyőződtem, 

hogy ebből egy szó sem igaz!" (És Szőnyi mondta.) Rákosi Mátyás utasított, hogy „a bíró Rajktól kérdezze meg: 

„Na és mi volt a céljuk?' Rajk válaszolja: „A földet visszaadni a földbirtokosoknak! A gyárat a gyárosoknak!" 

(Így történt.) Rákosi Mátyás: „Meddig lesz még szünet? Folytassák a tárgyalást!" A tárgyalás újra megindult. 

Rákosi Mátyás, a tárgyalás folyamán így határozta meg a bíró, az ügyész kérdéseit, a vádlott válaszait. A tárgya-

lás teljes menetét. Még a tanúkat is Rákosi Mátyás választotta, illetve jelölte ki az őrizetesek közül." – Péter 

Gábor beadványa a börtönben, 1956. július 10.  
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„ Ha szegény Laci élne, most biztos közénk lövetne. ” 

Rákosi Mátyás (1903-ig Rosenfeld Mátyás) 

(Ada, 1892. március 9. – Gorkij, 1971. február 5.)  

1945–56 között a Magyar Kommunista Párt, illetve a Magyar Dolgozók Pártja fő-, 

majd első titkára, 1952–53-ban a Magyar Népköztársaság Minisztertanácsának elnöke is. Még 

budapesti tanulmányai kezdetén, 1910-ben a Magyarországi Szociáldemokrata Párt tagja lett, 

majd részt vett a diákmozgalomban és titkára volt az antimilitarista Galilei Körnek, amelynek 

soraiból nem egy magyar kommunista került ki. Az első világháborúban az orosz fronton har-

colt, ahol 1915-ben hadifogságba esett, és egészen 1918-ig távol-keleti hadifogolytáborokban 

élt. Innen megszökött, és Szentpétervárra ment. Hazatérése után belépett a Kommunisták Ma-

gyarországi Pártjába. A Magyarországi Tanácsköztársaság idején helyettes kereskedelmi nép-

biztos, majd a szociális termelés népbiztosa volt, többször járt az északi és a román fronton, 

végül 1919. július végén rövid időre a Vörös Őrség parancsnoka lett. 1919. augusztus 2-án 

egy embercsempész segítette át az osztrák határon. A bukás utáni frakcióharcban Kun Bélát 

támogatta, de egy beszéde miatt kitiltották és kitoloncolták Ausztriából. 1920 és 1924 között a 

Komintern megbízásából részt vett több közép-kelet-európai kommunista mozgalomban. 

1924-ben illegálisan visszatért Magyarországra, ahol 1925-ben letartóztatták, és az első Ráko-

si-perben lázadás vádjával 8 és fél év börtönre ítélték. Máig tisztázatlan okokból a kommün 

alatti tevékenysége miatt nem folytatták le a bírósági eljárást, holott a népbiztosok perében 

vádolva volt, de szökésben volt, s ezért elfogatóparancsot bocsátottak ki ellene. A per nem-

zetközileg is híres lett Rákosi az utolsó szó jogán elmondott beszéde után. 1930-ban a szegedi 

Csillagbörtönbe szállították. 1934 elején telt volna le a büntetése, de szabadulás helyett má-

jusban – jogászi és politikai körök meglepetésére – „elővették” a kommün alatti tevékenysége 

miatt indított, le nem zárt eljárást, melyet 1925-ben kellett volna lefolytatni. Ebben az újabb 

perben a budapesti büntető törvényszék B.XIV.5736/1919/1035.sz. ítéletével kommün alatti 

tevékenységéért – felségsértés, lázadás, tettestársként 27 rendbeli gyilkosság, felbujtóként 17 

rendbeli gyilkosság, pénzhamisítás bűntettekért – életfogytiglani büntetést kapott. 1940. októ-

ber 30-án egy államközi megállapodás értelmében Vas Zoltánnal együtt a Szovjetunióba tá-

vozhatott a cári csapatok által 1849-ben, a szabadságharc végén zsákmányolt honvédzászló-

kért cserében. A Szovjetunióban a munkásmozgalom hőseként fogadták; érkezése másnapján, 

1940. november 7-én Sztálin mellett állhatott a Vörös téri felvonulás díszemelvényén. Bár 

eleinte megdöbbentették a sztálini politika által radikálisan megváltozott viszonyok, gyorsan 

akklimatizálódott, és mindenben követte Sztálint és az SZKP-t. 1945. január 30-án érkezett 

haza a Szovjetunióból, és hamar nagy befolyásra tett szert a politikai életben. Még távollét-

ében, 1944 végén beválasztották az Ideiglenes Nemzetgyűlésbe. Az ezt követő hónapokban 

taktikai okokból nem hangsúlyozta a kommunista hatalomátvétel szükségességét, amiben az 

is közrejátszott, hogy még Sztálin szándékai sem voltak egyértelműek Magyarországgal kap-

csolatosan. Az 1945 őszi, 57 %-os kisgazda győzelemmel zárult parlamenti választás után a 

szovjet csapatok és a kommunista irányítás alatt álló politikai rendőrség segítségével meg-

kezdte az úgynevezett „szalámi taktika” érvényesítését, fokozatosan felszámolva a kisgazdá-

kat és a többi demokratikus pártot. 1947 után egyre inkább úrrá lett rajta a megalománia, s 

lassanként a hatalom rabjává vált. Pozícióinak megszilárdítására minden eszközt használható-
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nak ítélt meg. Saját bajtársait is habozás nélkül börtönöztette be, kényszerítette emigrációra, 

vagy végeztette ki, közülük Rajk László esete a legismertebb. A nevével fémjelzett korszak-

ban az emberi jogok súlyos sérelmet szenvedtek. Sokakat ért megtorlás: a koncepciós perek-

ben kivégzettek száma száz és kétszáz fő közé tehető, 40 ezren voltak rendőri őrizetben, illet-

ve internálva, közel 13 ezer főt (két és fél ezer családot) kitelepítettek, kitiltottak Budapestről. 

1950–53 között egymillió embert vontak ügyészi eljárás alá, minden második ellen vádat is 

emeltek. A rövidesen bekövetkező változások során hozott közkegyelmi rendelet 748 ezer 

embert érintett. A Rákosi-rendszerben hozzávetőleg 300 ezer embert telepítettek ki és inter-

náltak korábbi lakhelyéről. Főként korábbi földbirtokosok, módosabb gazdák, katonatisztek, 

állami alkalmazottak, gyártulajdonosok jutottak erre a sorsra. Lakásukat rendszerint a politi-

kai rendőrség tagjai és kiemelt káderek foglalták el, és az ott lévő berendezési tárgyakat (sok-

szor nagy értékű műtárgyakat) sajátjukként vettek birtokba, minden törvényi felhatalmazás 

nélkül. Szinte tragikomikus, hogy Rákosi 1948-ban, tehát az úgynevezett fordulat évében 

meghirdette: az 1949-ben életbe lévő alkotmány folytán a jogszabályok alkalmazása terén 

beáll a diszkontinuitás, tehát az 1945. év előtti jogszabályok hatályukat vesztik. Mindezt az 

elvet mellőzve a kitelepítéseket a Horthy-korszakban hozott jogszabályokra hivatkozással 

hajtották végre. Összevetésül: Rajk Lászlót a Népbíróság ítélete szerint a hűtlenségről és 

kémkedésről szóló 1930. évi III. tc.-re hivatkozva akasztották fel. A legtöbb kitelepítettet me-

zőgazdasági munkára fogták (pl. Hortobágy) és embertelen körülmények között tartották. 

Sztálin 1953. március 5-i halála után pozíciója hirtelen meggyengült; egy pártdelegációval az 

1953-as „választás” után alig egy hónappal júniusban Moszkvába rendelték, ahol a Szovjet-

unió Kommunista Pártja vezetői szándékosan a vezetőtársai előtt súlyos személyes bírálatban 

részesítették a „beképzelt, (...)  kollektív módon dolgozni képtelen” Rákosit. Berija igen inge-

rült hangon hozta Rákosi és a magyar küldöttség tudomására, hogy olyan miniszterelnök kell, 

aki nem zsidó. Ezért kormányfői posztjáról Nagy Imre javára le kellett mondania, majd a 

Központi Vezetőség június végi ülésén önkritikára kényszerült, igaz ez utóbbi gesztus olyan 

titokban történt, hogy gyakorlatilag a hatalom legszűkebb felső vezetői körén kívül mások 

nem (még a párttársak sem) tudtak róla. A párt vezetője ő maradt ugyan, de már első titkár-

ként, a főtitkári tisztséget megszüntették. Az SZKP XX. kongresszusa után, 1956. július 18-án 

szovjet nyomásra az MDP Központi Vezetősége első titkári tisztségéből eltávolította, ekkor a 

Szovjetunióba távozott, s többet már nem is tért haza. 

 

„Rákosi Mátyás lélektani személyiségelemzése  

Szellemi képessége magas színvonalú. Intelligenciája érzelemmentes helyzetben tud 

képességeinek megfelelően működni. Érzelmi hatások rontják gondolkodása színvonalát. Va-

lóságszemléletében a gyakorlatiasság érvényesül. Céljainak elérésében gátlástalan. Nem a 

morális vagy etikai normák vezérlik, hanem gyakorlati szempontok és aktuális érdekek. Ön-

szempontú valóságmagyarázat és makacs öntörvényűség jellemzi. A magára kényszerített 

önuralom kényszerzubbonyként feszíti, és védi. Hiú, nőies lelki lágyságú, ezt azonban titkolja, 

a nyilvánosság előtti homlokzat erőt és hatalmat sugároz. Belső gyöngesége és kisebbértékű-

sége miatt nagyra értékeli az erőt. Erőszakosságra hajlik. 
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Fejlődési folyamata a kamaszlélek éretlenségében rögzült. Ennek egyik jele bekebele-

zési mohósága: nagy étvággyal képes magáévá tenni akár ételt, akár szellemi táplálékot. Amit 

az agya befogadott, azt megtartja, memóriája különleges kapacitású. Megtartó erejéből jel-

legzetes karaktervonások következnek: kapni kívánó, nyerésre vágyó, adni nem tudó, kicsinyes 

és makacs személyiség. Intelligenciája elsősorban reproduktív, hiányzik belőle az alkotó ere-

detiség. Sablonos utakon futó gondolkodása tipikusan dogmatikus. 

Miközben kimagasló ismeretanyaggal rendelkezik – okos, logikus, gyors és éles észjá-

rású –, ezt csak saját meggyőződési rendszerében képes érvényesíteni. Kivitelezési ereje 

gyönge. Kényelmesség akadályozza a cselekedeteit, feltehetően a környezet mozgatásával 

pótolja saját tehetetlenségét. 

Érzelmeiben óvatos. A környezet véleményére erősen figyel, hízelgéssel becsapható, 

dicséretsóvár ember. Noha másokhoz képest önmagát állandóan alulértékeli, ezt viselkedésé-

vel túlkompenzálja. Önképének hiányosságait dicséretekkel tölti fel, ebből ered szellemi vak-

sága a hízelgéssel, az álságos magatartással szemben. Önmagáról minden pozitívumot felna-

gyít, a világnak kizárólag ezt a képet mutatja magáról. 

Türelmetlen és kíméletlen. Kegyetlenségének oka nem az agresszivitás, hanem a ma-

kacs igazságérzet, a dogmatikus öntörvényűség. Ennek szellemében nincs tekintettel senkire, 

aki „igazságának" útjában áll, vagy abban kételkedik, az utóbbit nem is tudja elviselni. 

Kórlélektanilag paranoid. Gyanakvása kóros mértékű. Senkiben sem tud bízni. Több-

szörös ellenőrzéssel védi magát a feltételezett veszélyek ellen. Fél, hogy kiderülnek belső 

gyengeségei, így azt a vágyát, hogy biztonságban legyen, lelkileg soha sem képes elérni. Saját 

cselekedeteiben képtelen hibát találni, a történtekért mindig mások felelősök. Velük kímélet-

len, hibáikat éppúgy gyűlöli, mint saját gyengeségeit. 

Színészi készségei jók. Meg tud győzni másokat, el tudja hitetni a dolgokat, és ebben 

kedvét leli. Humorérzéket színlel, valójában képtelen a két- vagy többértelműségek kezelésére, 

így könnyen melléfog a viccek, tréfák értelmezésében, mert azokat önmagára vonatkoztatja, és 

megtorolja. 

Hajlamos a túlzott önszeretetre. Másokra nem képes tekintettel lenni, kíméletlenségét 

nem fékezik etikai vagy morális megfontolások. Életvezetése öntörvényű, hibabelátási képes-

sége nincs. 

A részletes tesztelemzés szerint gyanakvóan tartózkodik az önbemutatástól, tart attól, 

hogy kiszolgáltatja magát. Amikor enyhül a gyanakvása, kitűnik, hogy ambiciózus, törekvő, 

praktikusan okos, rámenős ember, akinek szándékai veszélyesek a környezetre. Gyanakvása 

ellenére kibúvik belőle a kamaszattitűd, a kamaszkori szalmaláng-típusú kötődés: kapcsoló-

dási kísérletek kudarcai bénítják a mélyebb érzelmi kötődést. Az önkép különössége, hogy 

abban karikírozza, nevetségessé teszi a helyzetet. Ez cyranói védekezés, amely mögött a sze-

mélyére (külsejére, fellépésére) vonatkozó félelem húzódik meg. Az álcázási törekvés erős, 

hiszen a kisebbértékűség szüntelenül gyötri. 

A gyöngeséget totálisan elutasítja. Hatalmi erő igényéből az erőszakos eszközök sem 

hiányoznak, bár használatukkal kapcsolatban bizonytalan. Helyzetmegítélési képessége kitű-

nő, de teljesen öntörvényű, véleményalkotása, döntései merőben szubjektívek. 
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Szexualitással kapcsolatban védekezése igen erős és nyílt elutasítással társul („Szexu-

ális vonatkozásokról szabad szólni? Ha bolond volnék!"), ám erőteljes érintettsége miatt kép-

telen hallgatni. Számára a szexualitás komplikált téma, elégedetlensége megbénítja vágyait. A 

szexuális helyzetekben fellépő kisgyermeki riadalmait csak úgy tudja leküzdeni, hogy alulvá-

laszt, érzelmileg csak semleges vagy lenézhető, megvethető személlyel képes férfias, izgalmi 

helyzetbe kerülni. Az érzelmi érintettséget azonban a siker érdekében kikapcsolja, ily módon 

„személytelen szexualitás" jellemzi a nemi életét. Sajátos az orális élvezeti áttétel, hogy a be-

szédben lel mámoros örömöt. 

A pszichoszexuális fejlődés zavarának egyik kulcsmozzanata az anyához való kötődés 

tagadása, leértékelése, végül sommás ítélete a női nemről: a nők tyúkszerű, fejetlen, buta lé-

nyek, akiket tárgyként kell kezelni. Magatartása védelem a félelem ellen, hogy őt önmagáért 

senki sem szeretheti. Védekezése összefügg az önmagát leértékelő önképpel, a férfiassággal 

kapcsolatos kisebbrendűségi érzéssel. A lekezelő magatartás védelmet is ad az érzelmi érin-

tettséggel szemben. Az érzelmi élet elutasítása mögött szélsőséges szubjektivitás, érzelmi lágy-

ság és gyengeség húzódik meg. Az egykor kislányosan puha érzelemvilágú gyermek önvéde-

lemből elutasította a gyengeségként megélt érzelmeket, és felnőtt életéből kizárta azokat. Mi-

vel az elvetés nem tökéletes, hajlamos az önző, öndédelgető ellágyulásra, olykor szentimenta-

lizmusra vagy fellobbanó érzelmi kitörésekre. 

Állandó irigységgel, féltékenységgel figyeli a környezetét, nehogy valaki túljárjon az 

eszén. Nem érzi magát elég okosnak, holott képességei jók, de paranoiditása betegesen erős. 

Gyanakvása az őt túlszárnyaló – vagy annak vélt – teljesítményekre van kihegyezve. Aki oko-

sabb, jobb szellemi képességű nála, azt kíméletlenül meg is semmisíti szavakban, de tettekben 

is. 

Életérzése negatív. Senkiben sem tud megbízni. Ezért erőszakosan felülkerekedik, ra-

vaszsággal, meggyőzéssel vagy megfélemlítéssel. Folyvást színlel, mást mutat, mint amit érez, 

mást mond, mint amit gondol. Ezzel rokonszenvet és szeretetet akar szerezni, de ha szándékait 

akadály keresztezi, nyílt, durva erőszakra vált. Soha nem képes átélni a belső megnyugvást, 

hogy céljait elérte; soha nem érzi biztonságban magát.”
1102

 

Révai József (1916-ig: Lederer József) 

(Budapest, 1898. október 12. – Balatonaliga, 1959. augusztus 4.)  

 Kommunista politikus, író, a Rákosi-korszak meghatározó kultúrpolitikusa és ideoló-

gusa, a teljhatalmú „négyesfogat” tagja volt. 

Kispolgári zsidó családból származott. Apja Lederer Izsák, cservenkai születésű üveg- és por-

celánkereskedő, anyja a bécsi származású Si(e)dwers Laura végzett tanítónő volt, testvére 

Révai Dezső fényképész volt. A fővárosban az Alkotmány utcai Kereskedelmi Akadémia 

                                                           
1102

 Pünkösti Árpád: Rákosi, Sztálin legjobb magyar tanítványa. (Illyés Gyuláné Kozmutza Flóra – aki mestere, 

Szondi Lipót pszichológus tipológiai elemzéséhez gyűjtötte festők, írók, tudósok stb. Rorschach-tesztjeit – meg-

kérte Rákosit, hogy „a politikusi arcélhez" csinálja végig a tesztet. És a rendkívüli önvédelmi reflexekkel megál-

dott főtitkárt lépre vitte a túlzott önbizalom és a hiúság. A teszt „tintapaca"-ábráit forgatva meg is jegyezte: „Azt 

hiszi, megtud rólam valamit?" A válasz akkor sem volt kétséges. (A Rorschach-tesztből a felvétel után négy 

évtizeddel készült az alábbi elemzés úgy, hogy az értékelő Bagdy Emőke professzor nem tudta, kiről van szó!) 
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felsőkereskedelmi iskolájában tanult, a PMKB-ban hivatalnoki munkát vállalt, majd Bécsben 

és Berlinben járt egyetemre, de nem diplomázott. Diákkorában kapcsolódott be a háborúelle-

nes mozgalomba, részt vett a Galilei Kör és a forradalmi szocialisták munkájában. 1917-ben a 

Kassák Lajos vezette „Ma” valamint „A Tett” munkatársa. 1917 novemberében György Má-

tyással, Komját Aladárral és Lengyel Józseffel együtt kivált a Kassák-csoportból. Miután Sal-

lai Imre és Korvin Ottó mellett forradalmi szervezkedést folytatott, 1918 őszén alapító tagja 

lett a Kommunisták Magyarországi Pártjának, és kezdettől fogva munkatársa volt a Vörös 

Újságnak. A Kun Béla, Lukács György és Szabó Ervin hatása alatt álló Révai a Tanácsköztár-

saság idején elméleti munkákat jelentetett meg, melyekben a munkáshatalom és diktatúra 

problémáit elemezte. Tagja volt a Budapesti Központi Forradalmi Munkás- és Katonatanács-

nak. 

A Tanácsköztársaság leverése után elhagyta Magyarországot. A bécsi emigrációban a Lukács 

György oldalán a Landler Jenő fémjelezte csoportosuláshoz csatlakozott, közben továbbra is a 

pártsajtóban tevékenykedett: 1920-ban a Proletár című hetilap, 1921-ben a Bécsi Vörös Új-

ság, 1925-ben az Új Március munkatársa lett. Tevékenységének köszönhetően részt vehetett a 

Kommunisták Magyarországi Pártjának első kongresszusán a kongresszus titkárságának tag-

jaként. 1926-ban Lukáccsal együtt a párt Központi Bizottságának póttagjává lépett elő, ettől 

kezdve több ízben illegálisan visszatért Magyarországra. 1928-ban megszervezte a Budapes-

ten megjelenő illegális pártlapot, a Kommunistát. Év végén a KMP KB teljes jogú tagjává 

vált. Álnéven megjelentek írásai a Szocialista Munkásban, a 100 %-ban. 1930 elején részt vett 

a Kommunisták Magyarországi Pártja II. kongresszusán, ahol ő tartotta a párt parasztpolitiká-

járól szóló beszámolót, és mivel frakciózással vádolták meg, elvesztette helyét a KB-ban. 

1930 végén ismét Magyarországra ment, ahol december 31-én letartóztatták és 3 évi börtönre 

ítélték. A börtönben írta két nagy tanulmányát: Szabó Ervin helye a magyar munkásmozga-

lomban (1931) és Marx és a magyar forradalom (1932). Kiszabadulása után, 1934 májusában 

Prágába, majd a Szovjetunióba ment, 1937 elejéig a Kominternben dolgozott a Végrehajtó 

Bizottság tagjaként. Részt vett a Komintern által ekkoriban támogatott népfrontpolitika elmé-

leti és gyakorlati kérdéseinek kidolgozásában. Még Moszkvában házasodott össze az illegális 

mozgalomban 1934-ben megismert Grünwald Líviával. 1937–39 között ismét Csehszlovákiá-

ban élt, ahol a Dolgozók Lapja és a Magyar Nap munkatársa volt. Csehszlovákia német meg-

szállása után Lengyelországon és Svédországon keresztül a Szovjetunióba menekült, és élt. A 

második világháború alatt a Kossuth Rádió irányítója volt. Részt vett a magyar hadifoglyok 

között folytatott antifasiszta agitációban, többek között az Igaz Szó című antifasiszta hadifo-

golylap szerkesztőjeként. Gerő Ernővel ő véglegesítette 1944 őszén az új pártprogramot. 

1944 novemberében tért haza. A „moszkoviták” egyikeként Rákosi Mátyás, Gerő Ernő és 

Farkas Mihály mellett a „négyesfogat” tagja volt, bár a legszűkebb vezetői körbe még ő sem 

tartozott bele (kihagyták a titkos Honvédelmi Bizottságból, ráadásul folyamatos megfigyelés 

alatt tartották). 1945 áprilisától 1956-ig az MKP – 1948-tól Magyar Dolgozók Pártja (MDP) – 

Központi Vezetőségének (KV), 1953-ig pedig Politikai Bizottságának (PB) is tagja volt. Köz-

ben 1945-től 1950-ig a párt lapja, a Szabad Nép főszerkesztőjeként tevékenykedett. 1947-ben 

ő és Farkas Mihály képviselte Magyarországot a Kominform megalakulásánál, ahol önkritiká-

ra kényszerült, amiért az elfogadott szovjet állásponttal szemben a többpártrendszer fennma-
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radásával számolt, és nem fogadta el a népfront proletárdiktatúrával történő azonosítását. 

1950–1951 során az MDP főtitkár-helyettesévé lépett elő. 

Pártbéli tisztségei mellett fontos állami tisztségeket is viselt. Kezdetben Szegeden dolgozott, 

részt vett a Magyar Nemzeti Függetlenségi Front megszervezésében és 1945 áprilisáig szer-

kesztette a Dél-Magyarország című lapot. Szegedi képviselőként tagja volt a debreceni Ideig-

lenes Nemzetgyűlésnek, majd 1945. január 26-tól az államfői jogokat gyakorló 3 tagú Nemze-

ti Főtanács póttagja, május 11-től szeptember 27-ig pedig rendes tagja volt. 1945 novemberé-

ben és 1947 augusztusában Csongrád és Csanád vármegyében szerzett országgyűlési mandá-

tumot, és mindkét ciklusban aktív parlamenti munkát végzett az MKP-MDP frakcióvezetője-

ként és az országgyűlés politikai bizottságának tagjaként. 1947 októberében a parlament kü-

lügyi bizottságának elnökségét is megszerezte. 1949 májusában a Magyar Függetlenségi Nép-

front Csongrád megyei listájáról szerzett mandátumot, és júniusban népművelési miniszterré 

nevezték ki. Tárcáját 1953-ig viselte, a Dobi- és a Rákosi-kormányban. 

1948-tól 1953-ig ő volt a magyar kulturális élet teljhatalmú irányítója. Nevéhez fűződik a 

szocialista realizmus elveinek kidolgozása, primátusának meghirde-

tése és könyörtelen érvényre juttatása, az 1948-as iskolaállamosítás 

és a Magyar Tudományos Akadémia átszervezése, amiért 1949-ben 

a testület tiszteleti tagjává választották. Hatalmával élve döntő sze-

repet vállalt a Lukács-vita (1949–1950) és a Felelet-vita (1952) 

lezárásában. 

Röviddel a Rákosi-kormány bukása előtt, 1953 júniusában, pártha-

tározatban marasztalták el a kultúra terén gyakorolt egyeduralmá-

ért, ezért kizárták a PB-ből és a KV Titkárságából, valamint tárcáját 

is elvesztette. A Népköztársaság Elnöki Tanácsának súlytalan el-

nökhelyettesi tisztségével kárpótolták, továbbá a Társadalmi Szemle című, elméleti pártfolyó-

irat főszerkesztőjévé fokozták le. 1956 júliusában, miután a XX. SZKP-kongresszuson elítél-

ték a sztálinizmust és ő maga kemény bírálatot fogalmazott meg Rákosi Mátyással szemben, 

ismét a PB tagja lett a rehabilitált Kádár Jánossal és Marosán Györggyel együtt. Az 1956-os 

forradalom során, október 25-én ismét kizárták a PB-ből, és a szovjet nagykövetség segítsé-

gével a Szovjetunióba menekült, ahonnan csak 1957 áprilisában tért vissza. 

A forradalmat követően Révai a minél könyörtelenebb megtorlásért szállt síkra, elutasította az 

ideológiai megújulást, valamint mentegette a régi pártvezetést és irányvonalat, reménykedve 

Rákosi és Gerő visszatérésében. Miután a Kádár János mögött álló többség visszautasította, 

elfogadta a többségi álláspontot, ezért a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságá-

nak (MSZMP KB) tagjává válhatott, és megmaradt a NET alelnökének is. 1958 novemberé-

ben NET-alelnökségét elvesztette, bár haláláig a testület tagja maradt. Évek óta tartó szívbe-

tegsége következtében halt meg 1959-ben. 

 

„Révai József (1898) társainál kulturáltabb környezetből, kispolgári családból szár-

mazik. Bécsben és Berlinben egyetemista, a radikális Galilei Kör tagja, avantgárd folyóiratok 

munkatársa. (Diákként írt, Tizenegyedik igen című versének „örök életű" sorai – „Dögölj 
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meg apám!", „Dögölj meg anyám!" – 1945 után még a parlamentben is szóba kerültek.) Ta-

nulmányai befejeztével tisztességesen kereső bankhivatalnok. Tehetségével sok minden lehe-

tett volna. Húszévesen hivatásos forradalmár, aztán a remény kenyerén élő emigráns. Lukács 

György filozófus tanítványa, barátja, kioktatója. 1930-ban hazatér, nyomban lebukik, és el-

lentétben Rákosival, Gerővel: ő ír a börtön három esztendeje alatt. Bár a magyar pártvezetés 

legképzettebb embere – így világosan látja a problémákat is –, meglepő módon Moszkvában 

sem feketedik be. Szüntelen sistereg: lobbanékony – tragikus. A képmutató proletárdiktatúrá-

ban neki van nőügye. Az elvetélt író a hatalomban mégis az irodalom, a művészeti élet, az 

ideológia brutális inkvizítora lesz. Ízlése fejlett, és kétágú: hivatalosan elítéli az impresszio-

nizmust, de a lakásában Gauguin-vázlatot tart, Svájcból meghozatja, és befalja a legújabb 

Thomas Mann-kötetet, de műveit nem engedi kiadni. Kiállhatatlan és elbűvölő. Állítólag 

egyedül neki volt aggálya, társuk, Rajk László letartóztatása miatt. Egyedül ő meri nyilváno-

san megjegyezni: „Mit beszél megint ez a Mátyás!", sőt rászólni: „Mátyás, ez hülyeség!" RM 

beszédeinek könyörtelen kritikusa. Ő a párt arisztokratája, szangvinikus természete miatt „a 

bolond gróf”. A törvénysértések 1962-es kivizsgálásakor a „négyes fogat" tagjai közül egye-

dül őt nem találták bűnösnek.
1103

 

Ries István 

(Küngös, 1885. november 14. – Vác, 1950. szeptember 15.)  

Szociáldemokrata politikus, igazságügy-miniszter, sportvezető. 

Jómódú zsidó családba született. Apja, Bernát földbérlő volt, s még István kicsi korában áttért 

a római katolikus vallásra; István is katolikus nevelést kapott. Budapesten járt elemibe, majd 

Székesfehérváron a római katolikus főgimnáziumban érettségizett. Jogi tanulmányait Buda-

pesten végezte. 1912-ben ügyvédi irodát nyitott. Már egyetemi hallgató korában tagja volt a 

Galilei-körnek. 

1914-ben az elsők között hívták be katonának. Az első világháború alatt orosz hadifogságba 

került, az orosz forradalmat
1104

 hadifogolyként élte át. 1918 júniusában térhetett haza. 

A Magyarországi Tanácsköztársaság idején a közoktatásügyi népbiztosság pártiskolájának az 

előadója volt, majd a Vörös Hadsereg katonájaként részt vett az északi hadjáratban. A Ta-

nácsköztársaság bukása után Bécsbe emigrált, majd 1921-ben hazatérve újra megnyitotta 

ügyvédi irodáját. 1924-ben belépett az SZDP-be, amelynek 1933-ban vezetőségi, 1943-ban 

elnökségi tagja lett. Ügyvédi tevékenysége során többször védte a munkásmozgalom üldözöt-

teit; rendszeresen publikált a Népszava és a Szocializmus hasábjain, ami nevét hamar ismertté 

tette szociáldemokrata körökben. 

Az 1935-ös választásokon a dél-pesti kerületben próbálkozott, de nem járt sikerrel, ahogy 

(ugyanott) az 1939-es választásokon sem. 

Magyarország német megszállása után illegalitásba vonult. 
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 Pünkösti Árpád: Rákosi, Sztálin legjobb magyar tanítványa. 
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 „Nagy októberi szocialista forradalom”, amely a mi naptárunk szerint november 7. volt. Máig vita tárgya, 

hogy forradalom, vagy katonai puccs… 
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Budapest ostroma után (1945 januárja) visszatért a közéletbe. 1945. április 2-án beválasztot-

ták az Ideiglenes Nemzetgyűlésbe, ahol 1945. július 21-én kinevez-

ték az Ideiglenes Nemzeti Kormány igazságügy-miniszterévé. 1947 

szeptemberének elején a belső viták hatására bejelentette lemondását 

a többi szociáldemokrata miniszterrel együtt, ez azonban a problé-

mák elsimulása miatt végül elmaradt; miniszteri székét 1945-ös ki-

nevezésétől kezdve az összes soron következő kormányban megtart-

hatta, egészen 1950. július 7-ei letartóztatásáig (hivatalosan július 17-

én mentették fel tiszte alól). A „minisztersztrájkkal” magára haragí-

totta Rákosi Mátyást és Gerő Ernőt is; egyikük sem volt képes meg-

bocsátani neki. Noha elkezdték háttérbe szorítani, az MSZDP és az 

MKP egyesítéséből született Magyar Dolgozók Pártjának (MDP) alakulásakor mégis a Köz-

ponti Vezetőség tagja lett. 

Még Ries minisztersége idején szavazta meg az Országgyűlés a Népköztársaság Alkotmányát 

(1949. évi XX. tc.), és ebben az időszakban születtek meg azok az új jogszabályok, amelyek a 

nagy társadalmi és gazdasági változásokat tükrözték. Ő adta ki törvénytelenül 1946-ban a 

jugoszláv hatóságoknak az újvidéki vérengzés gyanúsítottjait,
1105

 de a koncepciós perek ki-

dolgozásában mellőzöttsége folytán már nem vett részt; beleszólása sem nagyon volt, mi több, 

1950. július 7-én koholt vádak alapján őt magát, mint regnáló igazságügy-minisztert is letar-

tóztatták, s július 17-ei hatállyal felmentették tisztségéből. 

A Szakasits Árpád ellen konstruált perben szándékozták őt elítélni, azonban még a per előtt, a 

váci börtönben Princz Gyula
1106

 verőlegényei mára már kideríthetetlen körülmények között 
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 A Népbíróságok Országos Tanácsának dr. Bojta Béla vezette tanácsa másodfokon, 1946. május 22- én mon-

dott ítéletet Szombathelyi Ferenc felett. Ebben az elsőfokon hozott ítéletet megváltoztatta, és a vádlottat élet-

fogytiglani fegyházzal büntette. Az ítélethozatal után Szombathelyit a Gyűjtőfogházban tartották. Ugyanakkor 

Bojta Béla elindította az igazságügyi minisztériumi eljárást, hogy Szombathelyi Ferencet a hartai büntetőtelepre 

szállítsák, ahol irodai beosztásban töltötte volna büntetését. Megszületett az igazságügyi minisztériumban az a 

koncepció is, hogy mi legyen akkor, ha a jugoszlávok kikérnék és Magyarország kiadná Szombathelyi Ferencet. 

Ebben az esetben a védelmet a magyar kormány részéről dr. Kardos János, az eddigi választott védőügyvéd látja 

el. A másik variáció az volt, hogy Szombathelyi Ferenc jogainak és érdekeinek biztosításáról dr. Bojta Béla 

igazságügyi államtitkár gondoskodik. Az események azonban másként zajlottak. Július 9-én Ries István igazság-

ügyi miniszter személyesen telefonált a Gyűjtőfogház parancsnokának, jelezve, hogy az ott fogvatartott és a 

Hartára készülő Szombathelyi Ferenc elítéltet a rövidesen odaérkező megbízottainak adják ki. Meg is érkezett 

két civil ruhás személy, Ries István írásos utasításával, hogy Szombathelyi Ferencért jöttek. Ries István cseleke-

dete azért annyira különös több mint ötven év után is, mert a jugoszláv kikérésnek semmi írásos nyoma nincs. 

Ez csak Ries és a jugoszlávok közötti szóbeli megállapodás alapján, „kézi vezérléses” módon történhetett Szom-

bathelyi Ferenc volt Honvéd Vezérkari Főnököt a jugoszlávok kivégezték. 
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 Princz Gyula (1905-1969) Újpesten született, apja öntőmunkás volt. A polgári iskola után betűszedőnek 

tanult. Első munkahelye a Munkásbiztosító volt, ahol táppénzcsalásokat felderítő társadalombiztosítási nyomo-

zóként alkalmazták. 1936-ban belépett az MSZDP-be. 1944-ben csatlakozott egy kommunista fegyveres ellenál-

ló csoporthoz; akcióik során megismerkedett Péter Gáborral (Ő akkor, 1944 májusáig még az igazi nevén szere-

pelt: Eisenberger Benjámin.), aki 1945 januárjában felvette az ekkor létrejött Politikai Rendészeti Osztályra. 

1948-ban elérte az őrnagyi rendfokozatot. Mint az időközben BM ÁVH-vá alakult politikai rendőrség hírhedt 

verőcsoportjának vezetője, ő irányította a Rajk-perben letartóztatottak kínvallatását, az ő beosztottai verték halál-

ra 1950-ben a váci börtönben Ries István volt igazságügy-minisztert, illetve a budapesti Gyűjtőfogházban Szeder 

Ferencet, de részt vett Péter Gábor volt helyettese, Szücs Ernő ezredes és bátyja, Szücs Miklós halálra kínzásá-

ban is. 1950-től a vizsgálati főosztály keretén belül kialakított börtönügyi osztály vezetője volt, e minőségében 

részt vett a recski munkatábor felállításában. 1952. május 1-jén áthelyezték a Belügyminisztérium börtönügyi 

osztályára, és büntetés-végrehajtási alezredes, majd ezredes lett. Miután Péter Gábort, egyik legközelebbi mun-

katársát letartóztatták, 1953. január 8-án őt is őrizetbe vették. 1954. január 15-én a Péter Gábor és társai elleni 
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agyonverték. Ries megkínozatásáról Faludy György is említést tesz „Pokolbéli víg napjaim” 

könyvében. Ries kihallgatását többek közt Bauer Miklós
1107

 végezte, aki írásos jelentése sze-

rint Ries megalázottságát beismerő vallomása előtt leszidással, leköpéssel és néhány pofonnal 

igyekezett fokozni. Riest többekkel (például Rajk László) együtt a desztalinizáció jegyében 

1956-ban rehabilitálták. 

A politika mellett Ries több sporttisztséget is betöltött. 1945-ben a Legfelsőbb Ötös Sportta-

nács tagja, 1947-től a Sport Főtanács és a Barátság Sportközpont elnöke, 1947 és 1950 között 

a Magyar Labdarúgó-szövetségnek és a Magyar Futballbírák Testületének elnöke volt. 

Slachta Margit 

(Kassa, 1884. szeptember 18. – Buffalo, USA, 1974. január 6.)  

Szerzetesnő, feminista politikus, az első magyar női országgyűlési képviselő. Neve 

előfordul németes Schlachta Margit névformában is. Vezetékneve 

lengyelül a lengyel nemesi osztály megnevezése (szlachta), ami vél-

hetően nagyban hozzájárult ahhoz, hogy neve hol németes 

(Schlachta), hol magyaros (Slachta) kiejtés szerinti (át)írásban for-

dul elő (később álnévként is ezért választotta a Nemes vezetéknevet) 

Lengyel származású felvidéki nemesi családba született. Öt leány-

testvére közül négyen érték meg a felnőttkort. Apja, Slachta Kálmán 

a Kassai Takarékpénztár vezérigazgatója. Miután a felső leányisko-

lát szülővárosában, a tanítóképzőt Kalocsán elvégezte, németországi 

tanulmányútja után a győri polgári leányiskolában tanított 1906–

1907-ben, majd Budapesten, a II. kerületi tanítóképzőben. Amikor apja, 1908-ban meggondo-

latlan üzletpolitikája miatt válságba került, több gyermekével együtt kivándorolt az Amerikai 

Egyesült Államokba. Margit itthon maradt, de abbahagyta a tanítást, hogy a szociális munká-

nak éljen. Az év elején az Országos Katolikus Nővédő Egyesület Berlinbe küldte „munkásnő-

titkári” tanfolyamra, ahonnan visszatérve már maga is egy nővédő szociális tanfolyam előadó-

ja lett. November 19-én az elsők között lépett be a Farkas Edith által alapított Szociális Misz-

sziótársulatba. 

1915-ben szociális iskolát nyitott, majd 1915. március 25-től A Keresztény Nő című katolikus 

egyesületi lapot szerkesztette. 1918 márciusában a lap neve Magyar Nőre változott, ami alcí-

me szerint A keresztény feminizmus lapja volt. Maga is cikkek sorozatát publikálta az újság-
                                                                                                                                                                                     

perben nyolcévi börtönbüntetésre ítélték. Az 1956. október 6-i Rajk-újratemetés előtt segített megtalálni a kivég-

zettek elföldelt tetemeit. 1957. június 15-én, perújítást követően, az előző ítéletet helybenhagyva nyolcévi bör-

tönbüntetést kapott. Miután kiszabadult, a Budapesti Vendéglátó ipari Vállalatnál tudott elhelyezkedni, és csapos 

lett. Budapesten halt meg.  
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 Bauer Miklós (Budapest, 1921. január 20. – Budapest, 2008. június 12.) jogász, az ÁVO, majd az ÁVH 

kihallgató tisztje, alezredese. Később, a desztalinizáció egyik folyományaként, az 1954-ben az ÁVH-s kegyet-

lenkedések feltárására indult vizsgálatok során az általa vezetett kihallgatásokon felvett tanúvallomások miatt 

szerepelt azon a listán is, amelyet az MDP vezetői számára készítettek 1955-ben a leginkább kompromittált 

kegyetlenkedő ávósokról. Marosán György egy 1962-es nyilvános beszédében említette Bauert mint körömtépő 

ávóst. Vádaskodása azonban alaptalan volt, és csak aktuálpolitikai célokat szolgált: a nyelvzseni Bauer feladata 

az ÁVH-n belül a kiértékelés és összefoglalók írása volt, verőembernek nem őt használták. Felelőssége is más 

természetű: jelentései alapján Péter Gábor, Rákosi Mátyás és Gerő Ernő hozott súlyos döntéseket. Ries István 

esetében viszont minden jel szerint ő is részt vett a kínvallatásban. Bauer Tamás volt SZDSZ-es képviselő apja.  
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ban. A Keresztényszocialista Párt tagja volt, amikor az a Katolikus Néppárttal egyesülve 1918 

februárjában létrehozta a Keresztényszociális Néppártot; az új pártnak szintén tagja lett, de 

október 28-tól már az általa szervezett Keresztény Női Tábor élén állt. 

1920. február 26-án a Keresztény Nemzeti Egyesülés Pártja (KNEP) vezetése a kiírt időközi 

választásra abszolút többséggel elfogadta a párt hivatalos jelöltjének, aminek tagja is lett. 

1920. március 25-én a főváros I. kerületében nemzetgyűlési képviselővé választották. Ő lett 

az első női képviselő Magyarország történetében. 1922. február 16-án véget ért a parlamenti 

ülésszak, s ezzel egyelőre az ő képviselői pályafutása is megszakadt. A KNEP és az Országos 

Kisgazdapárt egyesüléséből ekkor létrejött Egységes Pártba már nem lépett be, inkább nő-

mozgalmával foglalkozott a továbbiakban. 1923-ban néhány társával együtt elhagyta a Szoci-

ális Missziótársulatot; és megalapították saját társulatukat, a Szociális Testvérek Társaságát. 

1931-től a munkásnők szervezésén fáradozott. 1932-ben lapot indított A Lélek Szava címmel, 

amelyben több írása is megjelent. 1933-ban megalakította a Szentlélek Szövetséget, 1937. 

november 3-án megnyitotta a Katolikus Női Szociális képző nevű szociális munkás-oktató 

intézetet. 

A Szociális Testvérek és Slachta Margit emléktáblája Budapesten, a Thököly út 69. szám alatt 

1940. november 8-án a Keresztény Női Tábor nevében beadványt írt a munkaszolgálatosok 

érdekében. 1941 telén tiltakozott a kőrösmezei deportálás ellen. 1942-től az egész országban 

„világnézeti kurzusokat” szervezett, hogy a keresztény értékrend közvetítésével ellensúlyozza 

a hitleri propagandát. Miután 1943. február 8-án Szlovákia bejelentette a „teljes 

zsidótlanítást”, Rómába utazott, hogy személyesen sürgesse XII. Piusz pápát a cselekvésre. A 

testvérek Thököly úti rendházában bújtatta az üldözötteket, köztük Heltai Jenőt, Radnóti Mik-

lós feleségét valamint Rusznyák Istvánt is. 

Mozgalmát, a Keresztény Női Tábort 1944 júliusában a Sztójay-kormány betiltotta, ami az év 

végétől a Demokrata Néppárton (DNP) belül működött azonos néven tovább. A második vi-

lágháborút követően a DNP-vel és a Polgári Demokrata Párttal (PDP) kötött hármas választási 

szövetség révén pártonkívüli jelöltként 1945-ben ismét nemzetgyűlési képviselő lett, ahol a 

parlament alakulásakor még csak ő és a választási szövetség listáján bejutott másik politikus, 

Szent-Iványi Sándor (a PDP elnöke) vagyis a 409 képviselőből mindössze ketten voltak csu-

pán hivatalosan ellenzékiek, a kommunisták ténykedéseinek okán azonban az ellenzékiek 

száma hamar gyors növekedésnek indult. 

Nőmozgalmát az 1947-es választásokra azonos néven önálló politikai párttá szervezte, amely-

nek első (és egyetlen) elnöke lett. A nagymértékű csalások ellenére is a Keresztény Női Tábor 

négy mandátumot nyert. 1947. október 28-án elhangzott parlamenti felszólalását kommunista 

nyomásra külpolitikai érdekeket sértőnek minősítették és ezért hatvan napra kizárták az Or-

szággyűlésből. Utolsó felszólalását 1948. június 16-án tartotta az egyházi iskolák államosítása 

ellen. Amikor ez megtörtént (a törvényt elfogadták) a kormánypárti képviselők elénekelték a 

Himnuszt, amit ő ülve hallgatott végig. Ezért a mentelmi bizottság kétszer hat hónapra kitil-

totta és mentelmi jogát is felfüggesztette, ami magyarországi politikusi pályája végét is jelen-

tette. 
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Indulni akart az 1949-es választásokon is, de a letartóztatástól való félelmében végül csak a 

május 15-i szavazáson vett részt. Június 22-én éjjel húgával együtt Ausztriába szökött, majd 

szeptember 16-án Tóth Etelka álnéven az Amerikai Egyesült Államokba távozott? Onnan 

Nemes Margit néven levelezett az itthon maradottakkal, illetve a Szabad Európa Rádióban 

Nemes Borbála néven szerepelt. 

1951-ben, a hazatérés reményében Bécsbe költözött, ahonnan mivel hazatérése meghiúsult, 

1953. május 5-én már igazi nevén az USA-ba utazott és végleg ott telepedett le. Az emigráci-

óban is aktív maradt, megpróbált segíteni az 56-os menekülteknek is. A Szociális Testvérek 

Társaságának egyik rendházában hunyt el, Buffalóban. 

1969-ben Izrael Állam a Világ Igaza kitüntetésben részesítette, és fát ültettek emlékére a Yad 

Vashem kertjében. 1995. március 15-én ő és a Szociális Testvérek Társasága emlékérmet ka-

pott a magyar kormánytól; május 7-én a Magyar Köztársaság Bátorság érdemjelében része-

sült. 

Supka Géza 

(Budapest, 1883. április 8. – 1956. május 25.)  

Régész, művészettörténész, író, újságíró, az MTA levelező tagja, a Literatura című fo-

lyóirat és a Világ című lap főszerkesztője, az Ünnepi Könyvhét kezdeményezője. 

Anyai ágon rokona volt Eötvös Józsefnek és Kazinczy Ferencnek. Felesége Gere Gizella, aki 

komoly rajztehetség volt, de nem csinált karriert, mivel a családnak szentelte életét. A házas-

ságból két gyermekük született: Supka Ervin régész és Supka Magdolna művészettörténész. 

Régészeti és művészettörténeti tanulmányait a grazi egyetemen végezte. Kolozsvárt doktorált. 

1904-től a Magyar Nemzeti Múzeum régiségtárában dolgozott. 1916-17-ben meghívott ré-

gész-műtörténet előadója volt a bécsi egyetemnek. Előadásokat tartott Rómában, Lipcsében, 

Kölnben, Kielben és Stockholmban. 

1918-ban a Nemzeti Tanács prágai követe volt. 1919-ben Bécsbe emigrált. 1921-től nem vet-

ték vissza dolgozni a Nemzeti Múzeumba, ezek után újságírással és lapszerkesztéssel foglal-

kozott. 1945-től rövid ideig újból a Nemzeti Múzeumban dolgozott, a múzeum elnökeként. 

Aktív tagja volt az unitárius egyháznak. Több előadást tartott a Brassai Sámuel Ifjúsági Egy-

letben. Indítványozta Dávid Ferenc Nemzeti Múzeumban levő székének bronz koszorús meg-

jelölését. Több előadást tartott Brassai Sámuelről. 1929. május 12-én 

az ő kezdeményezésére tartották meg az első Ünnepi könyvhetet. 

Egyik kezdeményezője volt az Írók Gazdasági Egyesülete megalakí-

tásának és az „íróhetek" megszervezésének (az 1932-es balatoni, az 

1933-as lillafüredi találkozó). Tagja volt a lengyel–magyar kapcsola-

tok ápolását célul tűző Magyar Mickiewicz Társaságnak is. 

 A második világháború idején, 1944-ben ellenállási szervezetet irá-

nyított. 1945-től szabadkőműves nagymester, a Polgári Demokrata 

Párt egyik alelnöke, pártján belül a balszárny vezetője lett. Április-

ban beválasztották az Ideiglenes Nemzetgyűlésbe. Az év végén rendezett 1945-ös választáso-
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kon bár indult, de nem jutott be, az 1947-es választásokon azonban már igen. 1949 elején, 

noha szimpatizált a folyamatokkal, mégis az 1949-es választás előtt pár héttel lemondott kép-

viselői mandátumáról és visszavonult a közélettől. 

1921 és 1949 között élénk publicisztikai tevékenységet fejtett ki: a Világ, a Magyar Hírlap, a 

Független Szemle és a Pester Lloyd című lapokba írt. 1926-ban megalapította és 1938-ig 

szerkesztette a Literatura című irodalmi és kritikai folyóiratot. Az MTA levelező tagja, 1945-

1949-ig a Világ főszerkesztője, amelyet szerkesztő- és élettársával, Rónay Máriával vezetett. 

1949-ben az irodalmi életből is visszavonult. Hegedűs András kormányfősége idején, Supka 

halála előtt egy héttel adták át a betegágyában fekvő tudósnak a Munka Érdemrend arany fo-

kozatát. 1989-ben posztumusz visszakapta akadémiai tagságát, s már az 1980-as évek közepé-

től több könyvéből válogatást adtak ki. 

A Corvin Mátyás szabadkőműves páholyba 1910-ben vették fel. Rendkívül aktív volt, számos 

páholy- és nagypáholy tisztségre megválasztották. A szabadkőműves páholyok 1945 utáni 

újjáélesztésének – 1920-ban betiltották a szervezetet – egyik motorja volt. 1946 elején az ide-

iglenes vezetőségnek lett tagja, majd március 10-én első helyettes nagymesterré választották; 

a nagymesteri tisztet akkor még nem töltötték be, 1946. szeptember 1-jétől 1949. februári 

lemondásáig azonban tényleges nagymesterként dolgozott. Az 1948. június 17-én Arthur H. 

Keil közreműködésével megalakította az Eastern Star rend (szabadkőművesek nőrokonai 

számára létrehozott női rend) magyarországi káptalanjait és Főkáptalanját. (Ennek főtitkárává 

élettársát, Rónay Máriát választották. A szervezet néhány összejövetel után elhalt.) Lemondá-

sa ellenére aktív maradt páholyában és a szabadkőművesség 1950-ben bekövetkezett betiltása 

után is, haláláig „kőműves”-nek tartotta magát. 

Szakasits Árpád 

(Budapest, 1888. december 6. – Budapest, 1965. május 3.) 

Teljes nevén Szakasits Árpád Ferenc (olykor Szakasics) újságíró, politikus, az 1946. 

február 1-jén kikiáltott Magyar Köztársaság Tildy Zoltán utáni második köztársasági elnöke, 

majd a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának első elnöke, Szakasits Antal bátyja, Boros 

Izabella sógora, Schiffer András politikus dédapja. 

Édesapja, Szakasits Ferenc bőrdíszműves volt, aki munkája mellett az 1880-as évektől kezdve 

aktívan részt vett a munkásmozgalomban; édesanyja Goreg Mária. Apja 1898-ban bekövetke-

zett halála miatt Árpád csak hat elemit tudott elvégezni; családja nehéz anyagi helyzete miatt 

13 évesen neki is munkába kellett állnia. A munka mellett előbb faszobrásznak, majd kőfara-

gónak tanult. Mindeközben Bokányi Dezső, a Magyarországi Szociáldemokrata Párt egyik 

vezéralakja vette gyámsága alá. 

Tizenöt éves kora óta részt vett a munkásmozgalomban, 1908-tól a Népszava munkatársa. 

1912. február 11-én, Budapesten, a Józsefvárosban feleségül vette Schneider Terézia Mária 

szabónőt, Schneider Ferenc és Daschl Anna lányát. Ekkoriban a Práter utca 36. szám alatt 

lakott. 1913. november 16-án Budapesten, az Erzsébetvárosban feleségül vette Grosz Emmát, 

Grosz Lajos és Weisz Fanni lányát. 
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Az első világháború idején a hátországban szolgált, a Magyarországi Tanácsköztársaság ide-

jén a Belügyi Népbiztosság osztályvezetője, míg Bokányi előbb a Magyar Nemzeti Tanács 

tagja, majd munkaügyi és népjóléti népbiztos és a Vörös Hadsereg III. hadtestének parancs-

noka volt. A Tanácsköztársaság bukása után nevelőapját halálra, Árpádot pedig egy korábbi 

beszéde miatt börtönbüntetésre ítélték, amit le is töltött (Bokányi 1922-ben fogolycsere révén 

a Szovjetunióba távozhatott). 

1927–28-ban a Szociáldemokrata Párt (SZDP) titkára, 1928-tól 1938-ig a Magyar Építőmun-

kások Országos Szövetségének (MÉMOSZ) elnöke, 1939-től 1944. március 19-éig a Népsza-

va főszerkesztője volt. Szakasits, aki mindig is a kommunistákkal való jó viszony megőrzésé-

re törekedett, 1944 októberében aláírta az SZDP részéről a két munkáspárt együttműködéséről 

és későbbi egyesüléséről szóló egyezményt. 

A Tildy-, a Nagy Ferenc- és a Dinnyés-kormányokban államminiszteri pozíciót töltött be 

1945. november 15-étől egészen 1948. augusztus 5-éig, mellette 1948. február 26-ától au-

gusztus 5-éig ideiglenes iparügyi miniszter is volt. 1948 júniusában az MSZDP és az MKP 

összeolvadásából alakult Magyar Dolgozók Pártja első elnökévé választották. Ezzel egyidejű-

leg 1945 áprilisában beválasztották az Ideiglenes Nemzetgyűlésbe is. Eredményét az 1945-ös 

és az 1947-es választásokon is sikerült megismételnie, kormányzati 

pozíciója mellett köztársasági elnökké választásáig országgyűlési 

képviselő is volt. 1948-ban Kossuth-érdemrenddel (első osztály) 

tüntették ki. 

Tildy Zoltán lemondatása után, 1948. augusztus 3-ai hatállyal Sza-

kasitsot választották meg Magyarország következő köztársasági 

elnökévé. Az új alkotmánynak megfelelően – folytatólagosan – 

1949. augusztus 23-ától a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsá-

nak elnöke lett egészen 1950. május 9-éig. 

1950-ben hivatalban lévő elnökként koholt vádakkal letartóztatták, s háborús bűntett, kémke-

dés, a demokratikus államrend megdöntésére irányuló szervezkedés vezetésének vádjával 

életfogytiglani börtönre ítélték. 1956 márciusában szabadult ki, s a desztalinizáció jegyében őt 

is rehabilitálták. Az októberi forradalmat követően részt vett a konszolidáció munkájában, 

majd 1958-tól ő a Magyar Újságírók Országos Szövetségének elnöke, illetve ismételten or-

szággyűlési képviselő lett. 1960-ban az Országos Béketanács elnökévé választották, 1959 és 

1963 között a Magyarok Világszövetségének elnöke volt. 

Haláláig tagja volt az MSZMP Központi Bizottságának. 

Szent-Iványi Sándor (sepsiszentiványi primor) 

(Marosvásárhely, 1902. január 18. – Lancaster, Massachusetts, USA, 1983. október 

16.)  

Unitárius püspök, egyházi író, történész, politikus. Az amerikai magyar közélet meg-

határozó alakja, a Magyar Baráti Közösség egyik alapítója, a Szent-Iványi család egyik tagja. 
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Régi erdélyi unitárius családból származott, apja, György bíró, anyja, Wiedemann Emília ház-

tartásbeli volt. Iskoláit Marosvásárhelyen, az egyetemet Kolozsvá-

ron végezte, 1924-ben végzett lelkészként az Unitárius Teológiai 

Akadémián. 1926-ban ösztöndíjasként a Harvard Egyetemen ma-

giszteri képesítést szerzett, majd Kolozsváron 1932-ben teológia 

tanári képesítést. Ezután a Chicagói Egyetemen, majd a Meadville 

Theological Schoolban folytatta tanulmányait, utóbbiban doktorált 

1947-ben.  

1927-ben választották a kolozsvári unitárius egyház lelkészévé, 

majd 1934-ben, miután megszerezte képesítését, teológiatanárává. 

1939-ben az erdélyi viszonyok miatt Budapestre költözött, ahol 

hitoktató lett. 1941-től 1947-ig a budapesti unitárius egyház első lelkésze, 1945-1947 között 

pedig püspöki vikárius. 1930-31-ben szerkesztette az Unitárius Tudósítót, 1928 és 1937 kö-

zött az Unitárius Közlöny, valamint 1929 és 1933 között az Unitárius naptár szerkesztője is 

volt. 

1944-ben bujkáló angol katonáknak segített, a háború után pedig bekapcsolódott a politikába. 

1945 elején részt vett a Polgári Demokrata Párt budapesti szervezeteinek megalakításában, 

amiért a párt ügyvezető elnökévé választották. 1945. április 2-án beválasztották az Ideiglenes 

Nemzetgyűlésbe. Az 1945-ös választásokon pártja színeiben a nagy-budapesti listáról bejutott 

az Országgyűlésbe. Teleki Géza lemondása után, 1945. július 27-től pártja elnöke lett. 1945–

46-ban a Budapesti Nemzeti Bizottság, 1946-ban az Országos Nemzeti Bizottság tagja volt, 

illetve szintén 1945–46-ban a Magyar Vöröskereszt elnöke volt. 1946-ban Angliába, majd 

onnan az Amerikai Egyesült Államokba ment, ahonnét aztán többet már nem tért haza. 

1947-ben a Fáklya című folyóiratot szerkesztette, egyúttal emigrálása miatt megfosztották 

pártelnöki tisztségétől. 1949-ben lett amerikai állampolgár. 1952-ig Boston Jamaica Plain 

nevű negyedében található egyházközösség elnöke, majd 1952-től a massachusettsi Lancasteri 

Első Keresztény Egyház, majd a Clinton Első Unitárius Egyház vezető lelkésze volt nyugdíj-

ba vonulásáig. Közben, 1948 és 1950 között a The Response című folyóirat főszerkesztője. 

1950 és 1956 között ugyan tagja volt a Magyar Nemzeti Bizottmánynak, de az emigrációs 

politikától távol tartotta magát. 1955-től az Amerikai Magyar Könyvtár és Történelmi Társu-

lat vezetője, az Amerikai Erdélyi Szövetség vezetőségi tagja. Húsznál több szépirodalmi, val-

lási és egyházi könyve, brosúrája jelent meg magyarul, hat pedig angolul is. 1967-ben segített 

életre hívni a Magyar Baráti Közösséget is az ország másik felén, a nyugati parton. Lancas-

terben érte a halál; szívroham végzett vele. 

Sztálin, Joszif Visszarionovics  

(Gori, 1878. december 18. – Moszkva, 1953. március 5.)  

Apai ágon oszét, anyai ágon grúz nemzetiségű szovjet forradalmár, az Oroszországi 

Kommunista (bolsevik) Párt (illetve 1925-től érvényes nevén az Össz-szövetségi Kommunista 

(bolsevik) Párt) Központi Bizottságának főtitkára (1922–1934) majd titkára (1934-1953), a 

Szovjetunió diktátora. 1943-tól a Szovjetunió marsallja, 1945-től generalisszimusz. 
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Sztálin kiemelkedő intelligenciájához roppant hatalomvágy és könyörtelenség párosult. A 

világtörténelem legnagyobb jelentőségű és legnegatívabb megítélésű vezetői közé tartozik. A 

Vlagyimir Iljics Lenin által létrehozott proletárdiktatúra Lenin halála utáni kollektív vezető-

ségének egyik meghatározó tagja, majd a diktatúra egyszemélyi vezetője lett. Uralma alatt 

folytatódott valamennyi ellenzéki mozgalom működésének 

tiltása, tagjaik üldözése, sokak kivégzése, a Szovjetunióban és 

a második világháborúban általuk elfoglalt országokban. Ne-

véhez fűződik a világ legnagyobb kényszermunkatábor-

rendszerének, a Lenin által létrehozott Gulagnak a kiterjeszté-

se.  

Erőteljes személyi kultuszt alakított ki: arcképét minden kö-

zépületben elhelyezték, városokat neveztek el róla. Szobrokat 

állítottak neki; tapsolni kellett, amikor kimondták a nevét. Kí-

sérlete a bolsevista szovjetrendszer egész világra való kiter-

jesztésére Magyarország és a második világháború után a „bé-

ketáborhoz” tartozó, erőszakkal és csalással csatlósává tett 

országok számára tragikus következményekkel, megszállással (amihez a nyugati hatalmaknak 

beleegyezésüket adták, cserébe a Szovjetunió segítségéért a Harmadik Birodalom ellen) és az 

1956-os forradalomba torkolló diktatúrával járt együtt, de a hidegháborúnak is előzményei 

közé tartozik. Sztálin kemény kézzel irányította a nemzetközi kommunista szervezeteket is, 

még a mozgalmon belül is gyakran hajtott végre politikai tisztogatásokat; ezekért és a nevé-

hez fűződő személyi kultusz miatt még kommunista utódai is elítélték. Sztálin ténykedéséhez 

emberek millióinak, egyes becslések szerint tízmillióinak halála köthető a szovjet állam, vagy 

más országok területén. 

Teleki Géza gróf (Széki gróf Teleki Géza Pál Rudolf) 

(Budapest, 1911. november 27. – Mathias, West Virginia, USA, 1983. január 5.)  

Geográfus-geológus, egyetemi tanár, politikus, olimpikon, cserkészvezető.  

Édesapja gróf Teleki Pál (1879–1941) geográfus, egyetemi tanár, politikus, miniszterelnök, 

tiszteletbeli főcserkész, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. Édesanyja Bissingen-

Nippenburg Johanna (1889–1942) grófnő (gróf Bissingen 

Nippenburg Rezső Antal Gábor és foeni Mocsonyi Georgina lánya). 

Testvére: Mária (Budapest, 1910. március 3. – Estoril, 1962. január 

30.). 

Egyetemi tanulmányait a bécsi és a zürichi egyetemen folytatta; 

Bécsben diplomázott, majd doktorált 1936-ban. Ezután egy rövid 

ideig Törökországban kutatott olajat.  

Gyeplabdában mezőnyjátékosként részt vett a berlini olimpián 

(1936). A magyar csapat a csoportmérkőzések lejátszása után har-

madikként végzett, és nem jutott tovább a csoportjából. 
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1937 és 1940 között a budapesti Magyar Királyi Földtani Intézetben dolgozott geológusként. 

Főként a paleozoós képződmények tektonikájával foglalkozott. 1938-ban egy ideig ifj. Lóczy 

Lajossal Trákiában kutatott kőolajat, majd folytatta hazai tanulmányait, és hamarosan a ma-

gyar tektonikai iskola nagy ígéretének tekintették. 1940-től 1944-ig a Kolozsváron újraindult 

Magyar Királyi Ferenc József Tudományegyetemen tanár, a Gazdasággeológia és Geografia 

Tanszék vezetője volt. Tankönyveket írt, gyűjteményt szervezett. 

1935 júliusában Budapesten feleségül vette pusztaszentgyörgyi és tetétleni Darányi Jolánt 

(Budapest, 1907. november 5. – Sydney, 1995. november 17.), akitől 1937-ben született Pál 

fia, 1940-ben Ilona lánya és 1942-ben Fruzsina lánya. 1943. február 5-én Budapesten elváltak. 

Teleki Géza 1943. február 27. feleségül vette zabolai Mikes Johanna grófnőt (Budapest, 1911. 

december 12. – Washington, 2008. március 10.), akitől 1943. december 7-én született Géza 

fia, neves antropológus.  

1944. szeptember 28-án a Horthy Miklós kormányzó által kinevezett fegyverszüneti delegáció 

– Faragho Gábor vezérezredes, Szent-Iványi Domokos külügyminiszteri tanácsos – tagjaként 

Moszkvába utazott. Részt vett az előzetes fegyverszüneti tárgyalásokon, 1944. október 11-én 

egyik aláírója a Molotov szovjet külügyminiszter által, a szövetségesek nevében Magyaror-

szágnak átadott, előzetes fegyverszüneti feltételeknek. Az október 15-i sikertelen kiugrási 

kísérlet a nyilas hatalomátvétel és Horthy kormányzó lemondása után a szovjet fővárosban 

maradt, és a fegyverszüneti küldöttség tagjaival együtt bekapcsolódott az Ideiglenes Nemzet-

gyűlés összehívását és az Ideiglenes Nemzeti Kormány felállítását előkészítő tárgyalásokba. 

1944. december 12-én érkezett meg Debrecenbe azzal a vonattal, amely Moszkvából hozta a 

leendő kabinet tagjait és a szovjet kormány megbízottait. Nem lett tagja az Ideiglenes Nem-

zetgyűlés előkészítő bizottságnak, de Pécsett, Kaposvárott, Szekszárdon és Bonyhádon részt 

vett az Ideiglenes Nemzetgyűlés képviselőválasztásának lebonyolításában. Őt magát a Debre-

ceni Nemzeti Bizottság delegálta december 15-16-i ülésén pártonkívüliként az új törvényho-

zásba. 1944. december 22-én az Ideiglenes Nemzeti Kormány vallás- és közoktatásügyi mi-

nisztere lett. Eleinte a Keresztény Demokrata Néppárt felé orientálódott, felkérésre 1945. ápri-

lis 9-én elvállalta a Polgári Demokrata Párt elnöki tisztét, amelyről 1945. július 26-án a balol-

dali pártok tiltakozása miatt le kellett mondania. A katolikus cserkészvonal szervezőmunkáját 

elősegítette, hogy Teleki Géza kultuszminiszter 1945. június 31-i leiratával támogatásáról 

biztosította a cserkészcsapatokat. Emellett elérte, hogy minisztertanács úgy döntsön, hogy 

„népiskolai, közép- vagy középfokú iskolai nyilvános tanuló politikai pártba nem léphet”. 

Lemondása után a budapesti József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen okta-

tott előbb intézeti, majd rendes tanárként. Az egyetem Közgazdaságtudományi Karán (ahol 

korábban apja is) egyebek közt Rónai Andrással és Kéz Andorral dolgozott együtt. Részt vett 

a Dunavölgy komplex térképének szerkesztésében; a térkép végül (1947-ben) a magyar tér-

képkiadás és térképnyomás egyik mesterműve lett. Emellett részt vett a párizsi békeszerződés 

előkészítésében, és erdélyi képviselőkkel közösen javaslatokat dolgozott ki a közép-európai 

területi problémák megoldására. 

Sík Sándor tanácsára a katolikus cserkészvezetők felkérték Teleki Gézát, hogy vállalja el a 

Magyar Cserkészszövetség elnöki posztját. 1945. november 11-én választották meg elnöknek, 
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1946. május 8-án mondott le posztjáról. A Tildy-kormány 1945. november 15-i megalakulása 

után visszavonult a politikai élettől. 

1948-ban a koncepciós perek elől kivándorolt; 1949-ben az Egyesült Államokban telepedett 

le. 

1949–1950-ben docens („senior researcher”) volt Virginia állam egyetemén, a külügyi ta-

nulmányok tanszéken, majd 1950 és 1955 között ugyanott professzor. 1955-től nyugdíjazásá-

ig a washingtoni George Washington Egyetem tanszékvezető geológiatanára volt, eközben 

1956–1959 között az Észak-amerikai Sarkkutató Intézet tudományos kutatója. Nyugdíjazása 

(1977) után még két évig oktatta az egyetemen a földtan történetét és a légi fényképek értéke-

lését. Számos tanulmányt publikált gazdaságföldrajzi és geológiai témákból. Több amerikai és 

nemzetközi tudományos társaság és egyesület hívta meg soraiba: pl. 1960-ban a Geological 

Society of Washington (1893). 

Az emigrációs politikában nem vállalt szerepet, bár 1954–1956-ban részt vett a Magyar Nem-

zeti Bizottmányban. Cikkei megjelentek a Nemzetőr című emigráns folyóiratban, amely az 

egyik legelterjedtebb és legnépszerűbb 1956-os sajtóorgánum volt. 

Napló formájában megírta és közölte emlékeit az 1944. X–XII-i moszkvai fegyverszüneti 

kezdeményezésekről. 

Gyógyíthatatlan betegsége miatt a feleségével, Susanne Gilberttel (Gilbert Zsuzsannával) 

(Budapest, 1926. január 30. – Mathias, West Virginia, USA, 1983. január 5.) együtt öngyilkos 

lett. 

Tildy Zoltán 

(Losonc, 1889. november 18. – Budapest, 1961. augusztus 3.)  

Református lelkész, politikus, miniszterelnök, majd köztársasági elnök. 

Értelmiségi családban született id. Tildy Zoltán és Fabriczy Emma fiaként. Elemi és középis-

koláit Balassagyarmaton, Léván és Selmecbányán végezte. Itt érettségizett. 1910-ben a Pápai 

Református Teológiai Akadémia elvégzése után egy évig az írországi Belfastban tanult teoló-

giát ösztöndíjasként, majd a Somogy megyei Szennán, később 1920 és 1930 között Tahitótfa-

luban, illetve 1932-től 1946-ig Szeghalmon volt lelkész. 1924-ben alapító tulajdonosa a 

Sylvester Irodalmi és Nyomdai Intézet Rt.-nek, amely egyházi kiadványokat, szakkönyveket 

jelentetett meg. Fia, ifj. Tildy Zoltán egyebek mellett szintén kisgazdapárti politikus, ország-

gyűlési képviselő (az 1945–47-es ciklusban), valamint a természetvédelem országos szerveze-

tének vezetője volt 1950 és 1974 között. Felesége, Gyenis Erzsébet 1945-től férje államfői 

kinevezéséig szintén FKgP-s országgyűlési képviselő volt. Veje, Csornoky Viktor szintén 

bejutott a törvényhozásba 1945-ben. 

1917-ben lépett be a Nagyatádi Szabó István vezette Országos Függetlenségi és 48-as Gazda-

pártba, majd követte Nagyatádit az Egységes Pártba. 1929-ben Nagy Ferenccel együtt szer-

vezte meg a Független Kisgazdapártot, melyben ügyvezető alelnöki tisztséget vállalt, s 1945-

től lett országos pártelnök. Az 1931-es választásokon indult először, de alulmaradt a kor-

mánypárti ellenjelölttel szemben. Az 1935-ös választásokon csalással ütötték el a mandátumá-
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tól, ami ellen sikeres petíciót nyújtott be. A megismételt voksoláson aztán 1936-ban ország-

gyűlési képviselővé választották. Az 1939-es zsidótörvényeket megszavazta, azonban ezekért 

felelősségre később nem vonták. Az 1939-es választásokon ismét sikerült mandátumot sze-

reznie, így egészen Magyarország német megszállásáig (1944. március 19.) országgyűlési 

képviselő volt, majd Zoltán fia segítségével illegalitásba vonult és csatlakozott az antifasiszta 

Magyar Fronthoz. 

A második világháború után beválasztották az Ideiglenes Nemzetgyűlésbe, majd az 1945-ös 

választásokon is országgyűlési mandátumot szerezett, akárcsak fia, Zoltán és felesége, Gyenis 

Erzsébet (mindhárman a Kisgazdapárt képviseletében). 1945. no-

vember 15-étől 1946. február 1-jéig miniszterelnök volt, kormányá-

nak tagja volt többek közt Nagy Imre is mint belügyminiszter – igaz, 

ennek a kormánynak az összetétele kapcsán már szovjet szemponto-

kat is figyelembe kellett venni. 

1946. február 1-jén szűnt meg a királyság, mint államforma, mivel 

az Országgyűlés kikiáltotta a köztársaságot. A II. köztársaság első 

államfője köztársasági elnökként Tildy Zoltán lett, a korábbi kor-

mányfői posztot Nagy Ferenc kapta meg, aki új kormányt alakított. 

Noha az 1945-ös választások során a választók több mint 50 %-a a kisgazdákat szerette volna 

kormányon látni, a kommunisták kihagyása nélkül nem lehetett kormányt alakítani. A szovjet 

befolyás egyre nőtt, s Tildynek is azt tanácsolták brit és amerikai politikusok, hogy igyekez-

zen szívélyes viszonyt kialakítani a Szovjetunióval. 

Tildy elnöksége alatt folytak a háború utáni népbírósági perek a Bethlen- és Szálasi-

kormányok egykori tagjai, többek közt Bárdossy László ellen. A halálos ítéleteket államel-

nökként Tildy írta alá, melynek nyomán jobboldali politikai ellenfelei „palástos hóhér”-nak 

nevezték el.  

1946-ban a kommunisták belső ellentétek szításával szétrombolták a kisgazdapártot 

(szalámitaktika), Nagy Ferenc miniszterelnök pedig az ellene felhozott koholt vádak hatására 

nem jött haza Svájcból. Tildyvel a kommunisták 1947-ben feloszlattatták a parlamentet, és 

augusztus 31-ére új választásokat írattak ki, amelyet a „kék cédulákkal” elcsaltak.
1108

 Tildyt 

1948. július 31-én mondatták le veje, Csornoky Viktor hazaárulás vádjával való letartóztatása 

miatt. (Tildy köztársasági elnöki tisztsége hivatalosan csak augusztus 4-én szűnt meg). Ezután 

Tildy Zoltánt 1948 augusztusától egészen 1956 májusáig – közel nyolc évig – házi őrizetben 

tartották. 

1956. október 26. és november 4. között a Nagy Imre-kormányban miniszterelnök-helyettes 

volt. A forradalom bukása után, 1958-ban hat év börtönre ítélték. 1959 áprilisában egyéni 
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 1947. augusztus 31. amikor az MKP minden eszközzel megpróbálta kihasználni a törvény adta kiskapukat. A 

kék háttérnyomású ideiglenes választói névjegyzék kivonattal (a hírhedt kék cédulával) az emberek lakhelyüktől 

távol is szavazhattak. Az országot teherautókkal, vonaton (sőt kerékpáron) járó kommunisták közül sokan 15–20 

helyen is szavaztak. Bár sok körzetben tehetetlenül álltak a nyilvánvaló csalással szemben, egykét helyen jegy-

zőkönyv készült a visszaélésekről. A kutatók szerint az MKP összesen 60… 120 000 „kékcédulás” szavazatot 

nyerhetett, ezek segítségével pedig győzedelmeskedni is tudott, igaz, mindössze 22 %-ot szerzett. Rákosiék tehát 

még törvénytelen eszközökkel sem érték el céljukat, ugyanis a kommunisták a Baloldali Blokk többi pártjával 

együtt sem szereztek abszolút többséget, ezért a Független Kisgazdapártot is be kellett venniük a – Dinnyés 

Lajos vezetésével 1947 szeptemberében megalakított – (báb) kormányba.  
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kegyelemmel szabadult, ettől kezdve teljes visszavonultságban élt 1961. augusztus 3-án be-

következett haláláig. 

1989. július 6-án – halála után 28 évvel – rehabilitálták. A Legfelsőbb Bíróság – akárcsak az 

1956-os forradalom mártírjai esetében – kimondta, hogy a vádpontok és az ítélet törvénysér-

tők, és hatályon kívül helyezte ezeket. 

 

„A Tildy Zoltán, Nagy Ferenc, Kovács Béla… alkotta kisgazda vezérkarnak a messze 

legidősebb Tildy a „lelkésze". Három egymást ütő hivatása van: református pap, hírlapíró és 

politikus. Az FKGP egyik alapítója (Nagy Ferenccel együtt) és ügyvezető alelnöke, elnöke, 

1945-től országos vezére, ismert közéleti személyiség. Már a háború előtt parlamenti képvise-

lő. Jó szónok, óvatos, befolyásolható, és akárcsak társai, a pártszervezésben és a közgazdasá-

gi kérdésekben járatlan. Családtagjai iránt rendkívül elfogult, amit korrupt és gátlástalan 

veje a maga javára kamatoztat. Tildy 1945–1946-ban miniszterelnök, majd 1948-ig köztársa-

sági elnök. Nagy megalkuvó. Nem állt ki a letartóztatott Kovács Béla mellett, Nagy Ferenc 

lemondatása után tőle is elhatárolódott. Eljutott a szocializmus elismeréséig. RM mégsem 

szívelte. Vejének machinációi alkalmat adtak a lemondatására. 1956-ig házi őrizetben tartot-

ták, amiért szinte hálás volt. A forradalmi (második) Nagy Imre-kormányban államminiszter. 

Noha például nem szavazta meg a kilépést a varsói szerződésből, mégis hat évre ítélték. Egy 

év múlva szabadon engedték, nem sokkal később, hetvenkét éves korában elhunyt.”
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Valentiny Ágoston 

(Kalocsa, 1888. október 6. – Budapest, 1958. augusztus 21.)  

Ügyvéd, szociáldemokrata politikus, igazságügy-miniszter. 

Hatgyermekes munkáscsaládban született. Apja géplakatos, moz-

donyvezető volt. Valentiny Ágoston a jogi tanulmányait Kolozsvá-

rott végezte. 1919. január 1-jén lépett be az MSZDP-be. Az SZDP 

szegedi szervezete végrehajtó bizottságának 1919-től a tagja, majd 

1923-tól az elnöke volt. A német megszállás alatt, 1944 elején in-

ternálták. Szeged „felszabadulása” (1944. október 11-e) után a 

város polgármestere lett. Az Ideiglenes Nemzetgyűlés tagja volt 

annak 1944. december 22-ei alakulásától 1945. július 21-ei feloszla-

tásáig, ahol egyben a kormány igazságügy-minisztere is volt.  

A kommunisták támadásai következtében az 1945-ös választásokat követően lemondásra 

kényszerült. Ezt követően Budapesten ügyvédi irodát nyitott. 1950-ben koholt vádak alapján 

letartóztatták és elítélték. 1955-ben egyéni kegyelem folytán szabadlábra helyezték. Halála 

után, 1962-ben rehabilitálták a Legfelsőbb Bíróság Katonai Kollégiumának ítéletével. 

Vas (Weinberger) Zoltán 

(1903. március 30. – Budapest, 1983. augusztus 13.)  
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 Pünkösti Árpád: Rákosi, Sztálin legjobb magyar tanítványa 
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Kommunista politikus, író, újságíró, polgármester. Fiatalon, a Magyarországi Tanács-

köztársaság idején csatlakozott a kommunistákhoz. A Horthy-korszak nagy részében börtön-

ben vagy emigrációban volt. 1940-ben a Szovjetunióba emigrált, 

ahonnan 1944 végén szovjet katonatisztként tért haza. A Rákosi-

korszakban fontos gazdaságpolitikai hivatalokat viselt: a Gazdasági 

Főtanács (1945–1949) és az Országos Tervhivatal vezetője volt 

(1949–1953). Ekkoriban a párt legbefolyásosabb tagjai közé tarto-

zott, de 1953-ban kegyvesztetté vált, és Nagy Imre köréhez csatla-

kozott. 1956-os szerepvállalása miatt haláláig kiszorult a politiká-

ból, és írással töltötte az idejét. 

Módos, vallásos zsidó családból származott, apja Weinberger Mór, 

anyja Rosenberg Karolin. Fiatalon, 1919-ben belépett a Kommunis-

ták Magyarországi Pártjába, és harcolt a Vörös Hadseregben; ké-

sőbb az illegális párt ifjúsági mozgalmának újjászervezésében vállalt szerepet. Emiatt 1920-

ban eltanácsolták a Barcsay utcai gimnáziumból. Egy ideig csehszlovákiai emigrációban te-

vékenykedett, majd 1921-ben hazatért, de elfogták és 10 év börtönbüntetésre ítélték lázadás 

vádjával. 1922-ben egy fogolycsere keretében a Szovjetunióba utazott, ahol egyetemi tanul-

mányokat folytatott. Pártbéli súlya is megnövekedett: 1925-ben a Kommunista Ifjúmunkások 

Magyarországi Szövetségének (KIMSZ) titkárává és a párt Központi Bizottságának tagjává 

vált. Még ebben az évben visszatért Magyarországra a Komintern megbízásából, de ismét 

gyorsan letartóztatták, és 1926-ban hat év börtönbüntetést kapott, amit 1929-ben 13,5 évre 

emeltek. 1940-ben szabadult Rákosi Mátyással együtt, és vele együtt ismét a Szovjetunióba 

ment. Itt a Kominternnek dolgozott, majd 1942-től belépett a szovjet Vörös Hadsereg kötelé-

kébe, ahol frontpropagandát folytatott és „antifasiszta” tanfolyamokat szervezett. Szovjet 

tisztként, 1944 októberében tért vissza Magyarországra, ahol Rákositól értesült róla, hogy 

felső javaslatra nem részesülhet vezető pozícióban, a pártban, hogy a nem zsidó Nagy Imre is 

helyet kaphasson a pártvezetésben.  

A pártvezetés hazatelepüléséig Vas fontos pozíciókat töltött be: részt vett a tiszántúli párt-

szervezésben, a nemzetgyűlés előkészítésében. 1944-ben Pécsett képviselővé választották. (A 

törvényhozásnak 1957-ig maradt tagja, de a későbbiekben Budapesten választották meg.) A 

Debrecenben működő Központi Vezetőség megbízásából a párt katonai, karhatalmi és párt-

gazdasági ügyeit felügyelte, illetve 1945 első hónapjaiban a Budapesten működő Központi 

Vezetőség Titkárságának vezetője volt, mígnem a testület február 22-én fuzionált a Rákosi 

vezette debreceni KV-val. Februártól májusig Budapest közellátási kormánybiztosa, majd 

májustól novemberig a főváros polgármestere volt. 

Ezután országos jelentőségű pozíciót kapott: ő lett a jóvátételi ügyeket és újjáépítést koordiná-

ló, a gazdaság terén rendeletalkotási jogosultsággal rendelkező Gazdasági Főtanács főtitkára, 

így személyében az MKP döntő befolyást szerzett e létfontosságú területen. (Tisztségével 

címzetes miniszterelnökségi államtitkári rang járt.) A testület 1949-es megszüntetésekor az 

állami gazdaságirányítás kulcsszerve, az Országos Tervhivatal elnöke lett, amelynek feladata 

ekkoriban az ötéves terv kidolgozása volt. Eközben 1948–1951 között az újonnan megalakult 

MDP PB póttagja, 1951-től pedig rendes tagja volt – ekkoriban Rákosi Mátyás, Gerő Ernő, 
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Farkas Mihály és Révai József mellett a legbefolyásosabb, „moszkovita” kommunisták alkot-

ta „ötösfogat” tagjaként emlegették. 

1952 őszétől kezdve helyzete kezdett megingani: a Népgazdasági Főtanácsot vezető Gerő 

Ernő rendszeresen szabotőrnek nevezte, amiért elutasította a testület irreális elképzeléseit. 

1953 februárjában minden pártbéli és állami tisztségét elvesztette és „önkritika” gyakorlására 

kényszerítették; feltehetően őt szánták a moszkvai példát követő, zsidóellenes koncepciós per 

fővádlottjának, ami végül Sztálin halála miatt nem kezdődött meg. Ezután Nagy Imre kevésbé 

doktriner vonalához csatlakozott: miután 1954-ig a komlói szénbányákat igazgatta, az első 

Nagy Imre-kormányban a Minisztertanács Titkárságának vezetője lett (1954–1955). Nagy 

bukását követően ismét súlytalanná vált: 1955–1956-ban a külkereskedelmi miniszter helyet-

tese, majd 1956 júniusától a Szövetkezetek Országos Szövetségének elnöke lett. Nagy Imre 

körén belül azon kevesek közé tartozott, akik kapcsolatban álltak az 1956-os eseményekben 

fontos szerepet játszó Jurij Andropov szovjet nagykövettel. A forradalom alatt, október 26-án 

a Közellátási Kormánybiztosság elnökévé, majd október 28-án közellátási kormánybiztossá 

nevezték ki. 

November 4-én Nagy Imrével együtt a jugoszláv követségre menekült, ahonnan november 

18-án távozott. Romániába, Snagovba internálták, ahonnan 1958 végén tért haza. A Nagy 

Imre-perből kihagyták, az Elnöki Tanács kegyelemben részesítette. 1957-ben megszüntették 

képviselői helyét is, és nem igazolták át az MSZMP-be. Politikai témájú munkái,
1110

 életrajzi 

írásai,
1111

 majd önéletrajzi
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 könyvei egyértelműen jelzik a kort, az időszakot és, hogy ak-

tuálisan éppen hová tartozott időnként. Ettől kezdve írással foglalkozott és haláláig nem ját-

szott közéleti szerepet. 1973-ban, „Nem a tejes csenget” című, tervezett visszaemlékezése 

kapcsán izgatás miatt eljárást indítottak ellene. A könyv végül Vas halálát és a rendszerváltást 

követően jelent meg, „Betiltott könyvem” címmel. 

 

„A „moszkvai családban" Vas (eredetileg Weinberger) Zoltán a mesebeli legkisebb 

fiú. A vagány. A gimnáziumból azért csapták ki, mert 1919-ben beállt vöröskatonának. 1921-

ben, fiatal kora miatt tíz év fegyházzal megúszott egy lázadást. Fogolycserével Szovjet-

Oroszországba került, ott jár egyetemre. 1925-ben hazatér, Rákosival együtt lebukik, és vele 

együtt cseréli ki a SZU. Szovjet tisztként ő az első hazatérő magyar emigráns. Szervezi a pár-

tot, a közigazgatást és kiadatja börtönnaplóját, amiért pártfegyelmit kap. Mégis rábízzák a 
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katonai ügyeket, és mivel ügyesen seftel, a pártkasszát. Leleményes szervező is. Megoldja a 

lebombázott és mindenben szükséget szenvedő főváros ellátását – polgármester lesz. Az élet-

művész Vas minden sorból kilóg. Fenyicskát
1113

 először ő akarta elcsábítani, ő mutatta be 

Rákosinak. Az ő ötlete, hogy a pártot, a kormányt és Rákosit költöztessék a volt királyi várba. 

A hármas fogatnak épülő villák mellé felhúzat egyet magának is. Ellentétben példaképével, 

Rákosival, ő inkább kiszabadítani, és nem lecsukni akarta az embereket. Az ő személyi titkára, 

az ő húga és sógora szökik Nyugatra. Ő kapja a legtöbb fegyelmit, titokban mégis mindenki 

féltékeny rá. Mert ahová ő lépett, nőtt a fű. Merészelt jó szakembereket – gyanús polgárokat – 

maga köré gyűjteni. (Az általa vezetett tervhivatalban 167 pártkizártat és nyugatost – volt 

nyilast, csendőrt stb. – találtak.) Lezavarták Komlóra széntrösztöt vezetni. Azt is felvirágoztat-

ta. ÁVH-jelentés: folytatja viszonyát osztályidegen tervhivatali titkárnőjével! Megígéri, nem 

válik el a feleségétől és szakít a szeretőjével, ha RM nem csukatja le az asszonyt. Az 1956-os 

forradalom idején azért menekül szeretőjével együtt a jugoszláv követségre, hogy együtt le-

gyen az asszonnyal. A Nagy Imre-csoporttal együtt internálták őket is Romániába – "nászút-

ra". Neki ez a kirándulás nem perrel, bitóval, hanem "ösztöndíjjal" zárult, hogy vágya szerint 

írhasson. Kitalációval teli visszaemlékezéseinek folyama az elsők között számolt be a Rákosi-

rendszer kulisszatitkairól. Nyolcvan könnyelmű évet élt.”
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Veres Péter 

(Balmazújváros, 1897. január 6. – Budapest, 1970. április 16.)  

Író, politikus. A szegényparasztság érdekeiért fellépő népi íróként és politikusként 

1945–1949 között a Nemzeti Parasztpárt elnöke, 1947–1948 között – kommunista nyomásra – 

földművelési helyett honvédelmi miniszter, a koalíciós idők (1945–1948) politikai életének 

egyik legnépszerűbb közéleti személyisége. 

Veres Julianna cselédlány és egy parasztgazda-fiú, Posta Péter szerelméből született (sohasem 

léptek házasságra, így Péter anyja vezetéknevét kapta). Nagyszülei pásztorok, uradalmi cselé-

dek voltak. Anyjával és mostohaapjával, Nagy Józseffel egy Vókonya nevű tanyán lakott, a 

Hortobágy folyó partján 8 éves koráig (1905). 4 évig járt iskolába Balmazújvároson, 12 éve-

sen már dolgoznia kellett: volt cselédcsürhés, kisbojtár, napszámos, alkalmi mezőgazdasági 

munkás, részes arató, 1913-tól a vasútnál pályamunkás. 1914-től részt vett az alföldi agrár-

szocialista mozgalmakban, tagja lett a Földmívelő Egyletnek, melynek könyvtárában szerezte 

meg műveltségének alapjait: olvasta a Népszavát, Marx, Engels, Zola, Anatole France, Gor-

kij, Rousseau, Tolsztoj műveit. 

Az első világháború idején, 1917-ben katona, telefonos az olasz fronton. 1918-ban a köztársa-

sági hadsereg katonája. A Tanácsköztársaság idején a balmazújvárosi földosztó bizottság, a 

munkástanács és a községi direktórium tagja lett. 1919-ben feleségül vette Nádasdi Juliannát, 

házasságukból 5 gyermek született, egyik fia Nádasdi Péter író. 1919 májusában román hadi-

fogságba esett. 
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1920-ban a hadifogságból hazatérve a Tanácsköztársaság alatt folytatott tevékenységéért egy-

évi fogházra ítélték Debrecenben. Kiszabadulása után mezei munkásként és pályamunkásként 

kereste kenyerét. A Magyarországi Földmunkások Országos Szövetségében tevékenykedett. 

Alapító tagja volt a Magyarországi Szociáldemokrata Párt balmazújvárosi szervezetének. 

Mozgalmi munkája miatt többször lefogták a csendőrök. 

Első írása a Századunk című folyóiratban jelent meg, Vámbéry 

Rusztem közölte olvasói levelét. 1930-tól jelentek meg a paraszt-

sággal és a földkérdéssel foglalkozó írásai a baloldali és haladó la-

pokban (Népszava, Föld és Szabadság, Századunk, Korunk, Gondo-

lat, A Mi Utunk, Válasz, Kelet Népe). 1931-ben részt vett a szociál-

demokrata párt országos kongresszusán. Több ekkor írt regényének 

kézirata elveszett, legkorábbi műve, az Aszály című regény csak 

halála után került kiadásra (1972). Cikkek, tanulmányok prózai mű-

vek mellett verseket is írt. 1932-ben elbeszélései jelentek meg a Ko-

runkban, ugyancsak a Korunk közölte verseit is (1933). Első jelentős 

műve az Alföld parasztsága című szociográfia; a Válasz 1934-ben 

közölte két fejezetét, könyv alakban 1936-ban jelent meg. Ezzel vonta magára a Válasz körül 

csoportosuló népi írók, Erdei Ferenc, Féja Géza, Illyés Gyula, Kovács Imre figyelmét; 1937-

ben már a Márciusi Front egyik vezetője. 1943-ban a népi írók által rendezett balatonszárszói 

konferencia egyik szónoka volt. 

Szenvedélyes hangú publicisztikai írásokban nyilvánított véleményt a kor legégetőbb társa-

dalmi kérdéseiről (földkérdés, német veszély, népi-urbánus ellentét, a magyarságért, a nemzet 

sorsáért érzett felelősség): Szocializmus, nacionalizmus (1939); Mit ér az ember, ha magyar 

(1940); Népiség és szocializmus (1942). A népi írók táborán belül a falusi szegénység szószó-

lója volt. de hatottak rá a korproblémákat jelző faji és nacionalista nézetek is. A 30-as évek 

vége felé szoros kapcsolatot tartott a baloldali mozgalmakkal szemben a korabeli értelmiség 

körében hatalmas népszerűségnek örvendő, legnagyobb hatású szervezettel, az akkor erős 

népi szárnnyal és szociális programmal rendelkező Turul Szövetséggel és a hasonló, a sze-

gényparasztság problémáit a magyar faj védelmével összekötő szélsőjobboldali mozgalmak-

kal. 1939-ben tiszteletbeli idősebb taggá, „dominus”-szá választották, több népi íróval együtt, 

és elmélyült kapcsolata a Turul népi szárnyával. Egyik fő képviselője a népi írók által ekkor 

formálódó harmadik utas politikának, mely mind az internacionalistának tartott kommuniz-

must, mind a német hatalmi törekvéseket szolgáló nácizmust elutasította, és hangsúlyozottan 

magyar szocializmust akart, határozottan etnikai alapon, a magyarság német és zsidó befolyás 

elleni védelmének igényével. (Ekkori elgondolásainak nagy részét az 1947 után kiépülő szov-

jet-típusú rendszer idején maga is bírálta.) Folyóiratokban, napilapokban közölt verseken, 

elbeszéléseken, cikkeken kívül nagyobb művekkel is jelentkezett: Számadás (1937), Gyepsor 

(1940), Falusi krónika (1941), Szűk esztendő (1942). Regényeinek, elbeszéléseinek alig van 

cselekménye, félig szociográfiák, félig önéletrajzok, középpontjukban a napszámos élet, az 

alföldi agrárproletár, a kisbérlő létért való küzdelme áll, szinte tudományosan pontos, tárgy-

szerűen aprólékos naturalizmussal ábrázolva. A második világháború alatt háromszor hívták 

be munkaszolgálatra, 1944-ben bujkálnia kellett a németek és a nyilasok elől. 
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1945-1949 között a Nemzeti Parasztpárt elnöke volt. 1945 márciusában az Országos Földbir-

tokrendező Tanács elnökeként irányító szerepet játszott a földreform végrehajtásában. A koa-

líciós idők (1945-1948) politikai életének egyik legnépszerűbb közéleti személyisége. 1947. 

március 14-étől 1948. szeptember 9-éig honvédelmi miniszter – kényszerűségből, mivel a 

kommunisták a földművelési tárcát nem engedték a Parasztpártnak. 

A politikában elsősorban a szegényparasztságot kívánta képviselni. Világnézetének polgárel-

lenessége, nemzetközpontú szocializmus-képe közös pont volt a kommunista eszményekkel. 

Meggyőződéses híve volt a társadalom szocialista átalakulásának, ha ebben a kérdésben vol-

tak is viták közte és a kommunista párt között. 

1946-ban a Nemzeti Paraszt Párt nagyválasztmányán a kommunista párttal való együttműkö-

dést támogatja: „Együtt kell menni a munkásosztállyal még akkor is, ha az együtthaladás so-

rán adódnak konfliktusok.” 1947-ben, a szovjeteknek a magyar többpártrendszeri politikába 

történő első erőszakos beavatkozásakor Kovács Bélát, az FKGP elnökét elrabolták, a paraszt-

párt Veres melletti másik vezéralakja, Kovács Imre tiltakozásul kilépett, és elmenekült az 

országból. Amikor ezután a Magyar Közösség koncepciós perben gyakorlatilag megsemmisí-

tették az FKGP vezetését, Veres a törvénytelenségek ellenére kitartott a kommunistákkal való 

együttműködés, így a Baloldali Blokkban maradás mellett. 1945-47 közötti lojalitásának kö-

szönhetően a Magyar Közösség per idején sem volt érdekük Veres eltávolítása. 

1948-as A paraszti jövendő című könyvében még az egyéni gazdálkodást népszerűsítette a 

szovjet mintájú kolhozosítással szemben. Ezzel néhány hét alatt kihullott a politikai élet első 

vonalából. 

Évek múlva viszont az 1956 előtti kollektivizálási politika hibái ellenére is a mezőgazdaság 

szövetkezetesítését támogatta. 1954-ben lett a Magyar Írószövetség elnöke. Az 1953-tól, Sztá-

lin halálát követő szovjet irányváltás hatására a kommunista keményvonalasok és 

reformkommunisták közt megélénkülő küzdelmek párton kívüliként elkerülték, a mellőzött 

népi írók megszólalását, az írói autonómia növelését célzó lépéseket támogatta, de a 

reformkommunisták rákosista múltja és neofita buzgósága taszította. Ugyanakkor bízott ab-

ban, hogy a kommunisták kijavítják hibáikat, és alkalmasnak tartotta őket az ország vezetésé-

re. 

1956. szeptember 17-én az Írószövetség közgyűlésén a 25 fős elnökségbe 6 nem párttag népi 

írót is beválasztottak, Veres Pétert megerősítették elnöki pozíciójában. 1956. október 23-án a 

Bem-szobornál zajlott százezres tüntetésen Veres Péter olvasta fel a Írószövetség határozatát, 

amelyben követelték Nagy Imre visszatérését a kormányba. A tömeg követelései viszont már 

aznap túlléptek az általa képviselt óvatos reformista állásponton. A forradalmat lelkesedéssel, 

a fegyveres felkelők harcát aggódással fogadta. 

„ ...csuda nap, csuda esemény: íme a forradalom. Petőfi: Feltámadott a tenger! [...] 

De, ó, most hallom a rádióból 24-én reggel, hogy vér is folyt [...] ó, hallgatag, gyermeteg 

magyar népem, sokáig aludsz, és aztán elveszíted a fejed” – írta naplójába.
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23-án este ott volt a Parlamentben, amikor a reformista írók a kommunista politikusokkal 

Nagy Imrét várták.  
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A jelenlévő Sinkovits Imre visszaemlékezése szerint  

„Nagy Imre végül megérkezett. Mekis, Hidas meg Erdei ültek velünk szemben az asz-

talnál. Ott volt Veres Péter, Devecseri Gábor, sok más író. Veres Péter követelte, hogy vala-

mit mondjanak a népnek. Ugye, elhangzott már az a szerencsétlen Gerő-beszéd. Általában sok 

szerencsétlen beszéd hangzik el történelmünk során, még napjainkban is. Mire az akkori elv-

társak közül vagy Mekis, vagy Hidas – már nem tudom pontosan – azt mondta: a maguk csür-

héje, maguk hozták ide, maguk vigyék el!. Én Péter bácsit életemben egyszer, akkor láttam 

indulatosnak. Azt mondta: amikor a voksunk kell, akkor derék, magyar választópolgár elvtár-

sak vagyunk, most meg csürhe!? Ezután beszélt az erkélyről Nagy Imre.” 

Október 27-én Benjámin László, Déry Tibor, Háy Gyula, Illyés Gyula és Zelk Zoltán mellett 

aláírója egy művészmemorandumnak melyben az ingadozó Nagy Imrét fegyverszünet meg-

hirdetésére kérik. A forradalom alatt és az ellenállás időszakában írószövetségi elnökként jó-

zan, megfontolt irányt képviselt, személyét sok különböző csoport elfogadta. Vezetésével az 

Írószövetség a forradalom leverése utáni hetekben is hitelesen képviselte a reformeszméket. 

1956-ban készült el Budán Gárdonyi Géza úti háza, ahol haláláig lakott. A Nemzeti Paraszt-

párt újjáalakításakor (mint Petőfi Párt) minden korábbi párttisztségéről lemondott (formálisan 

ugyanis még mindig ő volt a párt elnöke). A kádári hatalommal végül is megkötötte a maga 

kiegyezését, elfogadta a hatalom bírálatát a népiekről és a neki juttatott közéleti funkciókat, 

miközben igyekezett lehetőségeit a rendszer keretein belül a népi írók és értékrendjük minél 

kiterjedtebb képviseletére, illetve szükség esetén bajba jutott írótársai megsegítésére felhasz-

nálni. Közben folyamatosan írt és adták ki köteteit. 1968-tól a Hazafias Népfront Elnökségé-

nek tagja volt. Ekkoriban a hivatalos párt irányvonalhoz kapcsolódva a nyugati kulturális ha-

tásokat (pl. a tánczene, a „nyegle beszéd”), az anyagi javakra törő „kispolgárokat” elítélte, a 

puritán paraszti erkölcsök és a népi hagyományok megtartására szólított fel. 

Olvasónaplója, naplójegyzetei, közírás-gyűjteménye tanúsítják, hogy élete végéig sokat olva-

só, állandóan művelődő ember volt. Sokoldalú munkásságát mindvégig a „népben, nemzetben 

gondolkodni” eszme jegyében fejtette ki, kényes kérdésekről is bátran szólt, példát adott a 

közéleti, elkötelezett írói magatartásból. Hatalmas levelezést folytatott, szinte az egész ország 

számára „Péter bácsi” volt. Írótársai találóan nevezték rendkívüli egyénisége miatt „egyszer-

volt-ember”-nek. 1954-1956-ban az Írószövetség elnöki tisztét töltötte be. Műveit 17 nyelvre 

fordították le. Emlékműsorát a Magyar Televízió 1977-ben sugározta. 

A szocializmus és a magyarság kérdéseivel foglalkozott mind politikai, mind irodalmi tevé-

kenységében. Történelmi realistának nevezte magát. A Próbatétel című novelláskötetében 

(1950) az átalakuló, a kollektív életet kezdő falu új típusait rajzolta meg. A Pályamunkások 

című regénye (1951) önéletrajzi részlet, felidézi, mint válik egy szedett-vedett bandából a 

munka embert formáló hatására közösség. Keményen bírálta a hivatali bürokráciát, az oppor-

tunizmust, a karrierizmust Almáskert című novellájában, 1954-ben. Ugyanakkor túlzott gya-

nakvással szemlélte a városi kispolgárt. Mindkét írása az erkölcsi kérdések iránti érzékenysé-

gét mutatja. A 3 nemzedék, végső címmel Balogh család története, a szegényparaszti élet en-

ciklopédiája, 3 nemzedék és egyben a parasztság 20. századi históriája. A trilógia kötetei 

1950-ben, 1952-ben és 1957-ben jelentek meg először. 



Rónaföldi Zoltán  A „borsodi kooperáció” és Kazincbarcika építése 639 

Vorosilov, Kliment Jefremovics  

(Verhnyeje, 1881. február 4. – Moszkva, 1969. december 2.)  

Orosz nemzetiségű szovjet kommunista politikus, hadvezér, a Szovjetunió marsallja. 

1903-ban csatlakozott a bolsevik párthoz. Tevékeny részt vállalt a rettegett politikai rendőr-

ség, a CSEKA megszervezésében. A következő év elején megint Luhanszkba küldték. Részt 

vett a Vörös Hadsereg megszervezésében és Caricin (később Sztálingrád) védelmében, ekkor 

már egész hadseregcsoportot vezetett. Később az az Észak-

kaukázusi Katonai Körzet, még később a Déli Front katonai taná-

csának tagja lett, majd 10. hadsereg parancsnoka. 1918 novemberé-

től az ukrán ideiglenes kormány tagja, a következő év januárjától 

és belügyi népbiztos volt. A polgárháborúban Caricin védelme ide-

jén került közeli kapcsolatba Sztálinnal. A Trockij vezette Forra-

dalmi Katonai Tanácsban Sztálin támogatójaként vált ismertté. Az 

1. lovashadsereg vezetőjeként (1919-1921) kulcsszerepe volt az 

orosz polgárháború déli frontján, illetve a lengyel–szovjet háború-

ban. 1921 tavaszán részt vett a kronstadti matrózlázadás leverésé-

ben. 1925-ben, Frunze halála után a Katonai Tanács elnökének választották és a katonai és 

flottaügyek népbiztosa lett. Ezt a posztot 1934-ig töltötte be (1934 és 1940 közt honvédelmi 

népbiztos volt). Az 1930-as években mélyen belebonyolódott a sztálini Nagy Tisztogatásba. 

Ennek Mihail Tuhacsevszkij marsall is áldozatául esett, ami nagyban segítette Vorosilov elő-

menetelét. Egyike volt annak a három személynek (Molotov és Mikojan mellett), akik 1940 

tavaszán aláírásukkal hagyták jóvá a katyńi vérengzést, a fogoly lengyel tisztek tízezreinek 

legyilkolását. 1940-től a népbiztosok tanácsának elnökhelyettese volt. 1939 novembere és 

1940 januárja között ő irányította a szovjet hadsereget a téli háború (Finn háború) során, ter-

vezési hiányosságai és általános inkompetenciája miatt azonban a Vörös Hadsereg hatalmas 

veszteségeket szenvedett. Vorosilovot Szemjon Tyimosenkóra cserélték. A Szovjetunió német 

lerohanása, 1941 júniusa után Vorosilov az északnyugati hadseregek parancsnoka lett. Nagy 

személyes bátorságot tanúsított, ugyanakkor komoly hozzá nemértést is, így nem tudta meg-

akadályozni, hogy a németek bekerítsék Leningrádot (ma: Szentpétervár), és menesztették 

erről a posztról is. A sokkal tehetségesebb Georgij Zsukov váltotta fel. 

A krími tatárok leszármazottainak szemében az egyik legrosszabb emlékű szovjet politikus: 

1944 második felében személyesen felügyelte a teljes nép, több százezer ember kitelepítését 

Közép-Ázsiába és Szibériába. Egy éven belül a kitelepítettek fele elpusztult. A második vi-

lágháborút követően Magyarországon kulcsszerepet játszott a szovjet katonai hatalom meg-

szilárdításában és a kommunista hatalomátvétel előkészítésében. Miután Hruscsov 1956-ban 

hivatalosan elítélte a sztálini személyi kultuszt, Vorosilov ideiglenesen Malenkov, Lazar Ka-

ganovics és Vjacseszlav Molotov keményvonalas frakciójához csatlakozott (amelyet Hrus-

csov „pártellenes csoportnak” minősített), amikor 1957 júniusában sikertelen kísérletet tettek 

Hruscsov eltávolítására. Ezután azonban gyorsan Hruscsov pártjára állt. Hruscsov bukása után 

Brezsnyev visszahozta Vorosilovot a kommunista vezetésbe, de valós hatalommal járó szere-

pet már nem kapott. 1966-ban újra beválasztották a Központi Bizottságba és 1968-ban má-

sodszor is megkapta a Szovjetunió Hőse kitüntetést. 
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Zsolt (Steiner 1916-ig) Béla 

(Komárom, 1898. január 8. – Budapest, 1949. február 6.)  

A Nyugat második nemzedékéhez sorolt író, polgári radikális (szocialista) újságíró, 

politikus. 

Zsidó családba született, apja, Steiner Ignác ügyvéd, majd bank-

igazgató lett, anyja Hirschler Ilona volt. Apja korai, 1903-as halála 

után anyja újra férjhez ment. Komáromban tanult, majd Budapesten 

magyar–latin szakos tanárnak készült, de az első világháború miatt 

félbeszakította tanulmányait és bevonult katonának. Az orosz front-

ra vezényelték, ahol többször is megsebesült, végül betegen tért 

haza. A nagyváradi katonakórházban lábadozva írt verseit a helyi 

lapok közölték, első verseskötete is itt, 1916-ban jelent meg, majd a 

háború végén, 1918-ban itt lett belőle újságíró. Az Erdély című új-

ság szerkesztője, valamint a Nagyváradi Napló, a Nagyvárad és a 

Nagyváradi Estilap munkatársa is volt. 

1920-ban Budapestre költözött, ahol Bródy Sándor felfedezte benne az igazi újságírót, így 

Zsolt az egyik szerkesztője lett a „Tavasz” irodalmi folyóiratnak. 1921-től a Világ munkatár-

sa lett. Írásai harcosak voltak, de a politikai írásai kiábrándultságot tükröztek. Polgári esz-

ményképe összeomlott, nem egyezett azzal a képpel, melyet megélt a Horthy-korszakban. A 

rendszert bíráló írásai miatt a hatalom nem kedvelte, de írókörökben elismert volt. 

Ekkoriban politikailag a baloldalra sodródott, a szocializmus híve lett. 1925-ben a Magyar 

Hírlap és Az Ujság munkatársa, 1929–1938 között „A Toll”  radikális irodalmi lap szerkesz-

tője, 1930-tól főmunkatársa is volt. 1927. december 27-én Budapesten, a Terézvárosban há-

zasságot kötött Hollós Ilona színésznővel, akitől 1936-ban vált el. Második felesége (a szintén 

elvált és zsidó származású) Rácz Ágnes gyógyszerész lett. 

1934-ben került kapcsolatba a szabadkőműves mozgalommal, melyen belül a Bécsben alapí-

tott Labore Virtus nevű páholyhoz csatlakozott. Vámbéry Rusztemmel közösen felléptek a 

halálbüntetés eltörlése mellett. Az 1935-ös választásokon a Bajcsy-féle Nemzeti Radikális 

Párt és a Függetlenségi 48-as és Kossuth Párt közös jelöltjeként indult, de nem szerzett man-

dátumot.  

Az 1930-as évek vége felé gyakran tartózkodott Párizsban; a második világháború kitörésé-

nek a híre is ott érte. Először emigrálni akart, ám végül mégis hazatért. 

1939-től a zsidótörvények miatt nem folytathatta újságírói pályafutását, de továbbra is publi-

kált; 1942-ben kiadta cikkei gyűjteményét az időközben Magyarországhoz visszatért Nagyvá-

radon. Zsolt Bélának 1943-ig tizenegy regénye, három novelláskötete és öt színdarabja jelent 

meg. 

Zsidó származása miatt 1942. július 16-án behívták munkaszolgálatra. Előbb Vácra, majd a 

megszállt Ukrajnába vezényelték Szeredina-Buda, majd Kijev térségébe. Volt sírásó és kocsis 

is. 1943. október 30-án a kegyetlen bánásmódjáról hírhedt nagykátai munkaszolgálatos szá-

zadhoz került. Itt ugyan sikerült életben maradnia, mert Csatay Lajos honvédelmi miniszter 
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személyes közbenjárására csakhamar izgatás és rémhírterjesztés vádjával letartóztattatta és 

elítéltette. Négy hónapot kapott, amit a budapesti Margit körúti börtönben kellett letöltenie. 

1944 januárjában szabadult. Magyarország német megszállása után feleségével a nagyváradi 

gettóban kerestek menedéket. 1944 júliusában a Kasztner-vonattal Bergen-Belsenbe, majd 

Svájcba került. Ez alatt felesége egész családját megölték az előző házasságából származó 

lányával együtt. 

A második világháború befejezése után, 1945 júliusában már betegen tért haza Magyarország-

ra. Augusztusban a frissen alakult Magyar Radikális Pártnak előbb tagja lett, majd harcias, 

agresszív fellépésével kiharcolta magának a párt hetilapjának, a „Haladás”-nak a főszerkesz-

tői posztját, amit aztán saját stílusára formált. Írói ismertségével egyfelől használt a pártnak, 

másfelől azonban izgága, gyűlölködő természetével, össze-vissza vagdalkozásaival, gyakorta 

bántó, durva megfogalmazásaival ártott is annak. Az 1945-ös helyhatósági választásokon be-

került a fővárosi törvényhatósági bizottságba, az 1945-ös országgyűlési választásokon azon-

ban pártjával együtt csúnyán leszerepelt. 1945. november 17-én a Magyar Radikális Párt társ-

elnökévé választották Csécsy Imre mellé. 

1946-ban megírta utolsó regényét, a „Kilenc koffer”-t, melyben a nagyváradi gettó életét írta 

le saját életén keresztül, 1947-ben pedig a Nemzeti Drogéria című színművét. Ekkoriban már 

folyamatosan betegeskedett, 1947-es írásainak, cikkeinek, műveinek többsége már a szanató-

riumban íródott, ahol kezelték. 

Az 1947-es, később kékcédulás választások néven elhíresült országgyűlési választásokon a 

Magyar Radikális Párt országgyűlési képviselője lett (pártlistáról szerezve mandátumot). A 

választások előtt pártjába belépett Peyer Károly és (szociáldemokrata) köre a választási sikert 

nagyrészt magának tulajdonítva az összesen hat szerzett mandátumból ötöt követelt magának, 

egyedül a hatodikat nem vitatta, amit így Zsolt kapott. A követelésből kipattant vita során 

szólalt fel először a törvényhozásban, ahol saját párttársát, Peyer Károlyt bírálta a tőle meg-

szokott harcias, személyeskedő stílusban. A vita Peyer emigrálásával megoldódott, a helyeket 

a „régi" MRP-sek kapták meg. 

1948-ban pártja egyedüli elnöke lett. Ekkoriban léptek a Polgári Demokrata Párttal „Polgári 

Radikális Pártszövetség” néven (politikai önállóságuk fenntartása mellett) választási egység-

be. 1948 őszén újra megbetegedett, Svájcba utazott gyógykezelésre. Szocialista világnézete 

miatt Zsolt pártját, majd a pártszövetséget is a Magyar Kommunista Párt elvi támogatójává 

tette, 1949. február 2-án pedig önként olvasztotta be a Magyar Függetlenségi Népfrontba. 

Az 1949-es választás (amin már csak a Népfront listájára lehetett szavazni) után pár nappal, 

február 6-án halt meg, a Kozma utcai izraelita temetőben helyezték örök nyugalomra. 
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A Magyar Királyi Csendőrség 
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„Híven, becsülettel, vitézül!”1116 

 

A csendőrség (korábban francia eredetű szóval gendarmerie, zsandárság) Európa 

számos országában létező, helyenként szervezetileg részben a hadsereghez tartozó, katonai 

elvek szerint szervezett rendőri szerv, melynek fő feladata a rendfenntartás.  

A zsandárság 1867-ben a kiegyezéskor szűnt meg az addigi Magyarország területén, ám az 

erdélyi és a horvátországi zsandárparancsnokság megmaradt (csak a nevük változott császári 

és királyi területi csendőrparancsnokságokra).  

1881-ben a parlament megszavazta a Magyar Királyi Csendőrség felállítását. A testületre az 

1881. évi II. és III. törvény vonatkozik. Az uralkodó a törvényt 1881. február 14-én szentesí-

tette. Az új szervezet 1882. január 1-jén kezdte meg működését.  

A csendőrség tehát közbiztonsági szolgálat teljesítésére rendelt, katonailag szervezett őrtest. 

Feladata volt a működési területén a személy- és vagyonbiztonságot megóvni, a békét és köz-

rendet fenntartani, a büntető törvények, rendeletek és szabályrendeletek megszegését, a vélet-

lenségből, vagy bármilyen természetű mulasztásból eredhető veszélyeket és károkat lehetőleg 

megakadályozni, a megzavart rendet és békét helyreállítani, az ezek ellen vétőket felderíteni, 

feljelenteni, és a bíróságnak vagy más hatóságnak átadni.  

Az új Magyar Királyi Csendőrség szolgálati tekintetben a belügyminisztérium, fegyelmi és 

személyzeti szempontból pedig a honvédelmi minisztérium alárendeltségébe tartozott. Létre-

hozásakor átvették a horvátországi és az erdélyi csendőrség vonatkozásában már létező gya-

korlatot.  

A kezdeti nehézségek ellenére a csendőrség idővel Európa egyik leghatékonyabb testülete 

lett, 85–90 %-os eredményességi mutatókkal. Magyarország területét Budapest főváros kivé-

telével a törvény hat csendőrkerületre osztotta fel, és mindegyik vezetésére egy-egy csendőr-

parancsnokságot állított fel.  

A kerületek elnevezése a parancsnokság székhelyét és a kerület sorszámát tartalmazta (pl. 

Kolozsvári I. csendőrkerület). Az I. kerület az 1871-ben a korábbi zsandárság erdélyi ezredé-

ből létrejött Erdélyi Magyar Királyi Csendőrségből jött létre, a többi öt kerület felállítására 

pedig a sorszámuk szerinti sorrendben került sor a következő években.  

 Kolozsvári I. kerület, 4 szárnyparancsnoksággal,  

 Budapesti II. kerület (vidéki hatáskörrel), 3 szárnyparancsnoksággal,  

 Szegedi III. kerület, 3 szárnyparancsnoksággal,  

 Kassai IV. kerület, 3 szárnyparancsnoksággal,  

 Pozsonyi V. kerület, 2 szárnyparancsnoksággal,  

 Székesfehérvári VI. kerület, 3 szárnyparancsnoksággal.)  

                                                           
1116

 1881-től e jelmondat alatt/szellemében közel hatvanöt esztendeig szolgálta a mindenkori magyar államot a 

magyar királyi Csendőrség. 
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Jelentősebb változtatás az 1890-es években történt, amikor 8 csendőrkerületet alakítottak ki  

 Marosvásárhely,  

 Debrecen, 

 Szombathely  

is kapott csendőrkerületet), és létrehozták a határ menti csendőrséget. 1912-ben pedig meg-

szervezték az őrsök és a szakaszparancsnokságok közötti járásőrmesterségeket.  

A személyi állományt szigorú elvek alapján válogatták. Az első szervezési táblázatban előírt 

115 fős tiszti és 5 052 fős legénységi keretet hat év alatt töltötték fel. Addig a honvédség sora-

iból kiválasztott katonák végezték a csendőri teendőket. A kiképzés több lépcsőben történt. A 

megfelelt jelentkezőket 6 hetes kiképzésen vettek részt, majd féléves próbaszolgálat követke-

zett. Ennek eredményes teljesítése után következett a véglegesítés. Több évi kifogástalan 

szolgálat után lehetett jelentkezni altiszti iskolára. Az altiszti képzésre évente hat hónapos 

tanfolyamokat szerveztek. A tanfolyam tárgyai között volt a magyar nyelv és az őrsparancs-

nok szolgálati ügykörében szükséges fogalmazási készség; számtanból a négy alapismeret és 

a törtek; a csendőrségi szervezeti és szolgálati utasítás megfelelő részei, a szolgálatra vonat-

kozó törvények, rendeletek és parancsok; az őrsiroda vezetése; a csendőrségnél használatos 

lőfegyver használata; a csendőrség közigazgatásának alapelvei, az őrsparancsnok ügykörének 

megfelelő terjedelemben.  

Csendőrtisztnek az jelentkezhetett, aki gimnáziumi érettségivel vagy katonai reálisko-

lai végzettséggel rendelkezett. Sikeres felvételi vizsga után a hallgatókat hadapród őrmester-

nek nevezték ki, és próbaszolgálatot követően kerülhettek Ludovika Akadémiára. Az akadé-

mia rendőrtiszti szakán tett eredményes záróvizsga után léptették elő a jelölteket tiszti rendfo-

kozatba. A cs. és kir. hadseregtől, valamint a m. kir. honvédségtől a csendőrséghez kerülő 

tisztek féléves felkészítés, próbaszolgálat után tehettek csendőrtiszti szakvizsgát.  

A csendőrségnek a helyi államigazgatási szerveknek csak a legfelsőbb vezetői – szol-

gabíró, az alispán és a főispán –, illetve a m. kir. ügyészségek és bíróságok adhattak utasítást. 

A m. kir. csendőrség, különösen a határ mentén, intézményesen együttműködött az Osztrák-

Magyar Monarchia katonai felderítő titkosszolgálatával, a bécsi székhellyel Nyilvántartó Iro-

dával is. Ennek az együttműködésnek a szabályait a szolgálati szabályzathoz titkos függelék 

rögzítette. A kiváló képzettség, a jó anyagi ellátás, a központi vezetés a magyar királyi csen-

dőrséget magas színvonalon működő szervezetté formálta.  

A dualista Magyarországon a közrend és a közbiztonság fejlesztése terén vitathatatlan ered-

ményeket sikerült elérni.  Ekkor számolták fel a betyárvilágot, és a városokban is határozottan 

nőtt a közbiztonság . A csendőrség alapvetően a vidéki Magyarország rendbiztonságáért felet. 

Az államhatalom a csendőrséget belpolitikai célokra is erősen igénybe vette.  

A kialakuló munkásmozgalom, a szocialisták szervezkedéseim megmozdulásai ellen 

gyakran mozgósították a csendőrséget, ami általában határozottan lépett fel. 1891-1914 között 

a történelmi Magyarország területén a csendőrség egy összesítés szerint 105 esetben avatko-

zott be komolyabban munkásmozgalmi jelenségek ellen, amikben összesen mintegy 550 ezer 

fő vett részt. A munkások közül 61 fő halt meg, súlyos sebesülést 203 fő, könnyű sérülést 
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665, szenvedett. 1 443 személyt vettek őrizetbe. Ezzel párhuzamosan a csendőrség állomá-

nyából hatan haltak meg, 22-en súlyosan, 13-an könnyebben sérültek meg.  

Az első világháborúban jelentősen megnőttek a csendőrségre háruló feladatok. 800 

tiszthelyettest tábori csendőri szolgálatra vezényeltek, ami komoly veszteséget jelentett a 12 

ezres testületnek. A fokozódó háborús veszteségek hatására egyre több és több csendőr került 

hadi beosztásba. 1917-re a tapasztalt és megbízható állomány nagy része már a frontokon 

teljesített szolgálatot. Őrsönként alig maradt tapasztalt csendőr, jórészt rosszul képzett után-

pótlással próbálták feltölteni a helyeket. Olyan is előfordult, hogy eredetileg alkalmatlan és 

korosabb személyek lettek csendőrök. Emiatt érthetően romlott a csendőrség munkájának 

színvonala. A háború alatt főleg a fegyveres katonaszökevények okoztak fejfájást a csendő-

röknek. Egyre többen tagadták meg a bevonulási parancsot és még többen szerveztek üzemi 

sztrájkokat. A fokozódó nehézségek és problémák tovább rombolták a testület erkölcsi tartá-

sát. Az egyre gyorsabb belső bomlásnak köszönhetően rohamosan hanyatlott a közbiztonság, 

s a katonaszökevények mellett jól szervezett rablóbandák is fosztogatták a békés lakosságot. 

1918 novembere nemcsak a történelmi Magyarország, hanem a rendvédelmi szervek széthul-

lását is hozta. A közbiztonság megromlott, az újonnan hatalomra kerülő pártok nem bíztak a 

csendőrségben, inkább új szervezetek megalakítását támogatták. A lakosság jelentős része is 

bizalmatlan volt velük szemben és saját szervezeteket alapított. A katonatanácsok mintájára 

létrejött a csendőrtanács. Vezetője Gencsy Arnold
1117

 alezredes lett. Ő 1919. 01. 01-ei hatály-

lyal az ezredeseket nyugállományba helyezte. Ezután még a tisztikar jelentős része is nyugál-

lományba került. A legénység nagyobb része még a forradalom előtt hazament, de az őrsök 

többsége a Vörös Őrség felállításáig működött. 

A Tanácsköztársaság által létrehozott Vörös Őrségbe
1118

 gyakorlatilag minden volt 

rendvédelmi dolgozót átvettek. Az egykori csendőrök nem a kommunista rendszert kívánták 

kiszolgálni, hanem a közbiztonságot akarták helyreállítani. A háború előtt is a csendőrségnél 

dolgozók többsége szembefordult a vörösökkel. Gyakori volt, hogy egy-egy keménykezű al-

tiszt által vezetett őrs megtagadta az új rendszer szolgálatát. A tisztikar egy része Szegedre 

ment, mások a csehek vagy a románok által megszállt területeken maradtak. Természetesen a 

tanácsrendszer elleni megmozdulásokban csendőrök is részt vettek. Ezek leverése során szá-
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 A tanácsköztársaság megalakulása után a szolgálaton kívüli Fery Oszkár helyére a Károlyi-kormány 1918. 

november elején Gencsy Arnold alezredest nevezte ki felügyelőnek. Gencsy előzőleg a belügyminisztérium 

csendőrségi osztályán dolgozott. Ottani altiszt beosztottjai ajánlották erre a tisztségre. Működése idején a csen-

dőr altisztekből „tisztviselők” lettek és új rendfokozati jelzést kaptak. Gencsy 1919. március 26-ig maradt meg 

hivatalában. Ekkor a felügyelőség megszűnt, hatásköre a vörösőrség parancsnokára szállt át. Gencsyt a proletár-

diktatúra bukása után azonnal nyugdíjazták. 
1118

 A Vörös Őrség a Magyarországi Tanácsköztársaság alatt működő rendvédelmi szerv volt. Egy 1919. március 

26-ai rendelet alapján jött létre, s a csendőrség, rendőrség, határőrség és pénzügyőrség szerepét vette át. A 26-i 1. 

számú rendelet többek közt a következőt mondta ki: „ A Vörös Őrség egyben a Vörös Hadseregnek kiegészítő 

részét képezi, és tagjai bármikor hadiszolgálatra rendelhetők, illetve a Vörös Hadseregbe áthelyezhetők. A Vörös 

Őrség felállításával egyidejűen az összes rendőri vonatkozással bíró karhatalmi alakulatok megszűnnek. A Vörös 

Őrség közvetlenül a belügyi népbiztos alá van rendelve." Az ország 11 vidéki és 1 fővárosi kerületre lett osztva, 

utóbbi főparancsnoka volt Jancsik Ferenc, Landler Ernő, Bíró Dezső illetve Seidler Ernő is. A Vörös Őrség nem 

csupán leszerelt katonákból és elhivatott munkásokból állt, hanem átvette a régi állományt is. A rendeletet április 

elsején tették közzé. Országos főparancsnoka volt Landler Ernő, dr. Rákos Ferenc, dr. Vajda Zoltán, Chlepkó 

Ede, illetve Rákosi Mátyás. A Peidl-kormány szüntette meg a 6/d./1919. BM. számú 1919. augusztus 3-i rende-

lete alapján, mely egyben visszaállította a rendőrséget is. 
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mos csendőr vesztette életét. Ferry Oszkár
1119

 altábornagyot, Borhy Sándor
1120

 és Menkina 

János
1121

 alezredeseket pedig elhurcolták a Lenin-fiúk és háromnapos kínzás után 1919. 07. 

21-én kivégezték őket. 

A tanácskormány bukásakor már az egykori csendőrség teljesen szétesett. Volt tagjainak nagy 

része elesett vagy megrokkant, sokan pedig hadifogságba kerültek. A vidéki népesség a leg-

nagyobb ellenszenvvel viszonyult a testülethez. A tanácskormányt követő Peidl Gyula uralma 

ugyan 6 napig tartott, de mondhatni sikeres volt, mivel sikerült felszámolni az elődök összes 

intézkedését. 1919. 08. 03-án feloszlatta a Vörös Őrséget, és visszaállította a rendőrséget. 

Tervbe vették a csendőrség újjászervezését is, amelyet 08. 09-én a Friedrich István vezette 

kormány állított vissza a régi szervezet és szabályzat szerint. 

Közben az ország területén berendezkedett a román haderő, amely ellenségesen lépett fel 

minden magyar fegyveres erővel szemben, emellett főleg az általa megszállt területek minél 

alaposabb kirablására összpontosított. A fosztogatásból természetesen nem maradhattak ki a 

megmaradt csendőrőrsök sem. Az ott található felszereléseket Romániába szállították. 

Ekkor már megmutatkozott az igény a magyar karhatalmi szervek újjászervezésére. Ezt főleg 

az angolok és az amerikaiak szorgalmazták. Miután a románok 1919 novemberében elhagyták 

az ország területét, megkezdődhetett a csendőrség újjászervezése. 
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 Fery Oszkár a Gömör vármegye Rimaszércs községében született 1860. január 10-én. Édesapja gazdasági 

intéző volt. Az iglói gimnáziumban szerzett érettségije után eleget tett kötelező katonai szolgálatának és tartalé-

kos hadnagy lett. Két évig a budapesti tudományegyetemen joghallgató volt, majd 1884. április 23-án bevonult a 

Csendőrséghez próbaszolgálatra. A csendőrtiszti szakvizsga letétele után a testületnél mint hadapród-

tiszthelyettest véglegesítették. Mint szakaszparancsnok, Szombathelyen, mint szárnyparancsnok, Zilahon szol-

gált. Volt a honvédelmi minisztérium csendőrségi osztályán „fogalmazótiszt”, szolgált a budapesti, kassai és 

székesfehérvári kerületeknél. Vezette a belügyminisztérium csendőrségi osztályát, s aztán a kolozsvári csendőr-

kerület parancsnoka lett. Innen 1917. október 3-án vezérőrnagyi rendfokozatban a Csendőrség felügyelőjévé 

nevezték ki, hol a következő évben altábornagy lett. 

Fery Oszkár altábornagyot, a m. kir. Csendőrség felügyelőjét 1919. július 19-én este 10 óra körül egy gépkocsi-

ból kiszállt két bőrkabátos vörösőr-nyomozó elhurcolta a Fő-utca 23. szám alatti lakásából. Innen a bőrkabátosok 

a Fény-utcába mentek, ott Menkina János csendőr alezredest is elfogták. Majd Borhy Sándor csendőr alezredest 

tartóztatták le a lakásán. A három csendőrtiszttel a Lenin-fiúk a Mozdony-utcai főhadiszállásukra mentek, ahol a 

Tanítóképző volt a Cserny-különítmény laktanyája. Mindkét elfogott alezredes közvetlen beosztottja volt Fery 

altábomagynak. A proletárdiktatúra után visszaállított államrendőrség hatékonyan kezdett el nyomozni Fery 

Oszkár altábornagy és társai ügyében. A tízedik napon már el is fogták Bonyhádi (Bonyháti) Tibort, aki bevallot-

ta a három csendőrtiszt meggyilkolását. Sajnálatos módon az a gondolat, hogy a magasrangú csendőrtisztek 

csoportja valamilyen veszélyt jelenthet a magyarországi tanácsköztársaságra, egy volt csendőr tiszthelyettestől 

eredtek!.A Vörös Őrség főparancsnokságának személyzeti osztályán, mint „osztályvezető” teljesített szolgálatot 

Zagyi József volt csendőr törzsőrmester, kitől a gondolat és feljelentés származott. Ő volt a kiagyalója annak az 

elképzelésnek, hogy a tanácshatalom érdekében az összes csendőrtisztet internálni kell.  Erre vonatkozó elképze-

léseit írásba is foglalta, melyben úgy foglalt állást, hogy a magasrangú csendőrtisztek ellenforradalmat készíte-

nek elő.   Öt csendőrtisztet meg is nevezett, akik az ellenforradalom nyomán magas vezetői tisztséget fognak 

betölteni.  Köztük volt Fery Oszkár altábornagy, Borhy Sándor és Menkina János alezredesek. Zagyi József 

írását Chlepko (Hantos) Endrének a Vörös Őrség országos főparancsnoka politikai megbízottjának adta át, aki 

azt továbbította Pelacshek (Pór) Endrének a Vörös Őrség főparancsnoka titkárának. Az immár ügyirattá vált 

sajátos írásművet –az abban foglaltak kontrolljának mellőzésével – további intézkedésre továbbküldték a belügyi 

és a hadügyi népbiztosságnak, Kohn (Kun) Bélának és a hadsereg főparancsnokának. Chlepko volt az, aki a 

letartóztatásra és a csendőrtisztek kivégzésére utasította a Cserny-féle különítményt!  
1120

 Borhy Sándor csendőr alezredes. 1918: III. Budapesti csendőrkerület, Pórszárny (Budapest), parancsnok. 
1121

 Menkina János csendőr alezredes. 1918: VIII. (Kassa) csendőrkerület (eredeti beosztás szerint). A csendőr-

ség felügyelőjének segédtisztje.  
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1920 áprilisáig a csendőrség a Horthy vezette Fővezérség kötelékébe tartozott. Ekkor a 

rendőrséggel együtt újra visszakerültek a Honvédelmi-és a Belügyminisztériumhoz. A triano-

ni békeszerződés hatással volt a csendőrség létszámára is. A létszámot az 1913-as évben a 

trianoni területen szolgáló állománynak megfelelően szabták meg, ami 4 000 főt jelentett. 

Mivel a csendőrség és a rendőrség létszáma 17 000 körül mozgott együttesen, így a létszám 

kicsit túlméretezettnek számított.  A békeszerződés jelentősen megnövelte a csendőrség és a 

többi közbiztonsági szerv jelentőségét, mert innentől fogva 1938-ig katonai rejtőszervként is 

működtek. 

1921. 01. 03-án miniszterelnöki rendeletet adtak ki a közbiztonsági szervek létszámának je-

lentős megemelésére. A Belügyminisztérium a csendőrség állományát 18 084 főben állapítot-

ta meg, a Honvédelmi Minisztérium pedig elrendelte, hogy az állományt a hadseregből töltsék 

fel. Az antant ugyan tiltakozott az átszervezés ellen, ennek ellenére mégis megkezdődött a 

rendvédelmi szervezetek átszervezése. Ennek köszönhetően 137 új csendőrparancsnokság és 

közel 160 új őrs kezdte meg a működését. Az ország területét újraosztották a rendőrség és a 

csendőrség között. A rendőrség jelentős teret nyert a csendőrséggel szemben, mivel a rendőr-

ség nagyobb gyakorlattal rendelkezett a fedett nyomozásokban illetve a bonyolultabb mun-

kásmozgalmi bűnügyek felderítésében. A két szervezet között természetesen többször is vol-

tak hatásköri súrlódások, mivel mindkettő gyakran áttévedt a másik működési területére. Az 

antant képviselőire megnyugtatással hatott, hogy a csendőrség és a rendőrség 1921. 06. 03-án 

a Belügyminisztérium alárendeltségébe került. Ennek köszönhetően vált lehetővé a két szer-

vezet létszámának 12 000-12 000 fősre emelése. A csendőrség végleges struktúráját 1925-re 

dolgozták ki, amely szerint 542 tiszt, 11 412 legénységi állományú és 374 polgári állású sze-

mély, vagyis összesen 12 328 fő dolgozott a testületnél. Őket 7 kerületbe, 30 osztályba, 93 

szárnyba, 209 szakaszba és 853 őrsbe szerveztek. 

A bécsi döntések, illetve a kárpátaljai területek visszafoglalása utáni területszerzések idősza-

kában a testület kiterjesztette fennhatóságát: 1938-ban felállították a kassai VIII., 1940-ben 

pedig a kolozsvári IX. és a marosvásárhelyi X: csendőrkerületet. Ezzel együtt nőtt a testület 

létszáma is: 1944-ben már 22 000 fős lett a létszám. 

A világháború alatt a magyar csendőrök célpontjai a közrend fenntartási feladatokon 

túl, főleg a kommunisták és a zsidók voltak. 1939 őszén, Kárpátalján tartottak razziát, ahon-

nan mintegy 10 000 személyt toloncoltak ki Galíciába. A trianoni határokon belül pedig min-

tegy 820 baloldali politikust tartóztattak le. 1940 őszétől a kommunisták bázisa Észak-Erdély 

lett, őket kiemelten tartották megfigyelés alatt. A legveszélyesebbnek tartott baloldaliak közül 

mintegy 1 200 főt tartóztattak le 1941-ben. 1941.04.11-e után a dél-bácskai területeken is 

megtalálhatóak voltak a csendőrök. 

1942-ben felállították az Államvédelmi Központot, amelynek az volt a feladata, hogy össze-

hangolja a belbiztonsági szervek és a Honvéd Vezérkar főnöke 2. osztálya (hírszerzés és kém-

elhárítás) működését. Ez a szervezet rendelte el az egész országra kiterjedő nyílt nyomozáso-

kat. Ez főleg a baloldali ellenzék ellen irányult. Ellenük kíméletlen nyomozások folytak, a 

foglyok megtörése sokszor brutális kegyetlenséggel folyt. 
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A kényszerűségből engedélyezett 1942-es és 1943-as SS-toborzásokat csendőrökkel biztosí-

tották. Magyarország német megszállása után a német nemzetiségűeket egységesen az SS-be 

sorozták be. A csendőrök feladata ekkor a be nem vonulók elővezetése lett. 

1941 nyarától erősödő partizánmozgalom bontakozott ki a bácskai területeken. Elle-

nük szerveződött a szegedi V. hadtest által szervezett tisztogató akció, amelyben az újvidéki 

csendőrök is részt vettek („hideg napok”). A megtisztítandó területet teljesen elzárták a külvi-

lágtól, statáriumot hirdettek, majd a katonaság és a csendőrség elkezdte az ellenőrzést. 01.23-

án Szombathelyi vezérezredes beszüntette az akciót. Az ellenzék követelte, hogy hozzák nyil-

vánosságra az áldozatok számát. A hivatalos vizsgálat szerint összesen 3 309 személy esett 

áldozatul a vérengzős ellenőrzésnek. 

A német megszállást 1944 tavaszát követően az ország egész területére kiterjesztették 

a csendőrség rendkívüli fegyverhasználati jogát. A megszállás után megkezdődött a zsidók 

deportálása. A piszkos munkát teljes egészében a magyar közigazgatási és karhatalmi erőkkel 

végeztették. A deportáláshoz a Sztójay-kormány a németek rendelkezésére bocsátotta 10 kerü-

let csendőrségét, a rendőrséget, a vármegyei közigazgatást és a MÁV apparátusát. A városok-

ban a rendőrség, a falvakban pedig a csendőrség feladata lett a gettózás és a deportálások vég-

rehajtása. Szükség esetén utóbbit be lehetett vetni a rendőrség támogatására is. Mivel a csen-

dőrök voltak nagyobb számban, ők végezték a gettók őrzését is. 

A háború folyamán a csendőrség katonai akciókban is részt vett, valamint biztosítási gyakor-

latukból adódóan a gettósítások és deportálások ellenőrzését is végezték. Ez azonban nem 

jelenti azt, hogy a csendőrséget testületileg kellene elítélni (bűnös szervezet), hiszen például 

Király Gyula
1122

 csendőr ezredes is Mauthausenben végezte. Mellette Temesváry Endre
1123

 

csendőr vezérőrnagy, Balázs-Piri Gyula
1124

 csendőr ezredes és Kudar Lajos
1125

 csendőr alez-

redes is német fogoly lett.  
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 A  német  illetékesek,  mint  Himmler,  Veesenmayer  és  Eichmann  a  Magyarországi  zsidók  deportálását a 

alapvetően a csendőrséggel tervezték végrehajtani, hiszen az utóbbi által már 1943 végén elkészített  előzetes  

terv  is  ezzel  számolt.  Vitázni csak azon lehetett, hogy mindezt mi módon és hogyan hajtják végre? Himmler 

állította, hogy: „A Magyar Királyi Csendőrség először – kényelmi okokból – Budapesten kezdte volna, majd 

vidéken.” EichmannI azt mondta, hogy: „Én olyan utasítást kaptam, hogy keletről-nyugatra, majd végezetül 

Budapest.” Király Gyula csendőr ezredes 1944 nyarán, a BM.  XX. csendőrségi osztályának vezetője több társá-

val együtt, keményen tiltakozott a csendőrség ilyen célokra történő igénybevétele ellen a németeknél. Ugyanezt 

tette még Jaross Andor belügyminiszter is, akit később – ezen tények ismerete ellenére is – a népbíróság kivé-

geztetett. A csendőrség a zsidó gettók életébe nem avatkozott be, „csak” külső járőrszolgálattal biztosították a 

táborokat. Német parancsra a magyar hatóságok – közöttük Magyar Királyi Csendőrség is – 1944. május 3-a és 

július 5-e között végrehajtották a magyarországi vidéki zsidóság, 410 233 fő deportálását, összesen mintegy 139 

vasúti szerelvénnyel.  A magyarországi zsidók deportálást – az Eindlösungot (végső megoldás) – közvetlenül a 

háttérből irányította az Eichmann-féle Sondereinsatz-kommandó, kivéve a zsidóvagyon összegyűjtését, amelyet 

viszont közvetlenül irányított. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Preasidii Ordinis) HU ISSN 1216-

6774 XXI. évf. (2011) 24. sz.26. 
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 Vitéz Temesvári Endre vezérőrnagy. 1942. 11. 01. a Csendőrség felügyelője mellé beosztott tábornok; 1944. 

10. 18- 1945. 05. között a Csendőrség felügyelője; Budapesti Népbíróság (1946. március 22.): „10 évi fegyház, 

teljes vagyonelkobzás, politikai jogainak 10 évre történő felfüggesztése." A Népbíróságok Országos Tanácsa 

(1948. október 28.) az elsőfokú ítéletet megerősítette és állás- és nyugdíjigényvesztéssel „egészítette ki". 
1124

 vitéz Balázs-Piri Gyula 1942.08.01 - 1943.09.01. Szombathelyi III. csendőrkerület, kerületi parancsnok; 

1943.09.01 - 1944.10.16. A Magyar Királyi Belügyminisztérium VI/b. (csendőrségi szolgálati) osztálya, vezető;  
1125

 Vitéz Kudar Lajos (Vinga, 1895. november 19. – Budapest, 1945. február 11.) magyar csendőr alezredes, az 

Államvédelmi Központ parancsnok-helyettese, aki a második világháború idején részt vett a náciknak ellenálló 

Magyar Függetlenségi Mozgalom munkájában. Hazánk német megszállása után a politikai üldözöttek számára 
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1944. 10. 15-én a csendőrség és a honvédség is egyaránt tétlen maradt, a példátlanul gyengén 

megszervezett „kiugrási kísérlet” során. Az egyetlen határozott csendőr vitéz Király Gyula 

volt, aki miután megtudta, hogy elrabolták ifjabb Horthy Miklóst, parancsot adott a határ men-

ti őrsöknek és a repülőtéri csendőrkülönítményeknek a határátkelők lezárására. Király ezre-

dest ezek után a Gestapo lefogta és Mauthausenbe szállította. Mellette még számos ellenálló 

csendőr is a németek fogságába került. 

A nyilasok a hatalomátvétel után, felállították a maguk rendészeti szervét, amelyet 

Nemzeti Számonkérés szervezetének neveztek el. Parancsnoka Orendy Norbert csendőr alez-

redes lett, aki maga választotta meg beosztottjait, javarészt csendőrtiszteket. Az NSZK brutá-

lis terrort idézett elő, nagyon sokan kerültek hadbíróság elé. 

A romló hadi helyzetben való menekülésben is részt vett a testület. Az előretörő szovjetek 

ellen az elégtelen felszereléssel rendelkező csendőrséget is bevetették. Külön felszerelést, 

kiképzést nem kaptak, csak a szolgálati fegyverükkel (szuronyos puska) álltak szemben az 

ellenséggel. Ennek eredménye 11 000 halott, vagy eltűnt csendőr lett.  Mondani sem kell, 

esélyük sem volt ellenük. A megmaradt állomány nagy része 1945 márciusának utolsó napja-

iban osztrák területre vonult vissza. 

1945. 05. 10-én az Ideiglenes Nemzeti Kormány az 1690/1945. M.E. számú rendeletével fel-

oszlatta a csendőrséget, és feladatainak ellátását a rendőrségre ruházta. A csendőrséget kollek-

tíven ítélték el. Teljes állományát leszerelték, a volt csendőrök nyugdíját megvonták. A volt 

csendőrsök sorsa ezután az üldöztetés vagy az emigráció lett. Az itthon maradtak egyfajta 

társadalmi számkivetettekké váltak, sorsuk csak az 50-es évek közepétől kezdett rendeződni, 

amikor a kommunista rendszer legalább a szakmunkás pályákon való elhelyezkedést lehetővé 

tette számukra. Azonban akik már koruknál fogva nem tudtak dolgozni, nyomorúságos kö-

rülmények között élték le életüket. A Nyugatra került csendőrök többsége pedig megállta he-

lyét új hazájában. 

Máig vitatott kérdés a csendőrség szerepe a holocaustban.  

Sajnos, mint a vidéki Magyarország rendfenntartó erőit, ebbe őket vonták be, parancsok for-

májában utasították a testületet és ez által alaposan belekeverték őket a zsidók deportálásá-

ba.
1126

  A Magyar Királyi Csendőrség 1944-ben döntő szerepet játszott a magyar állam közel 

félmillió zsidó származású polgárának összegyűjtésében és a német hatóságok kezére adásá-

ban.
1127

  

                                                                                                                                                                                     

egymás után állíttatta ki a hamis okmányokat, hogy el tudjanak rejtőzni a Gestapo és az SS elől. Szintén Kudar 

és segédje Korondi Béla szervezte meg a Faragho Gábor vezette fegyverszüneti bizottság Moszkvába juttatását. 

A nyilas puccsot követően fegyveres erővel megakadályozta, hogy a nyilas bandák (akik ellen egyébként a Szá-

lasi-kormány is kénytelen volt többször fellépni) elhurcolják az úgynevezett védett házakban lakó zsidókat. A 

letartóztatandó személyeket mindig értesítette előre, ezért azoknak volt idejük elmenekülni, vagy elbújni. Ez a 

tevékenysége tűnt fel a nyilasoknak, akik utasították a Nemzeti Számonkérő Különítmény parancsnokát, Radó 

Endre csendőr századost Kudar Lajos letartóztatására. Kudar gyanút fogott, a családját vidékre menekítette, ő 

azonban már nem tudott elmenekülni, mert december 4-én, Korondi Bélával együtt letartóztatták. Korondinak 

január 4-én sikerült megszöknie a börtönből, Kudar Lajost azonban 1945. február 11-én, nem sokkal a budai 

kitörési kísérlet előtt a németek agyonlőtték. 
1126

 Nem szabad azonban soha sem megfeledkezni arról, hogy Magyarországról nem csak a zsidókat deportálták! 
1127

 Mindezt Belügyminisztériumi parancsokra hajtották végre 1944. május 3-tól! Az ország ekkor már német 

megszállás alatt volt. Az ország vezetését – a legfelsőbb körökig – számtalan ember és intézmény értesítette erről 
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A csendőrség egyes tagjai az akció lefolyása közben maguk is számos zsidót meggyilkoltak, 

tehát közvetlenül is részt vettek a népirtásban.
1128

  

Csendőrt a háború után csak három esetben lehetett igazolni:  

 ha részt vett a németellenes ellenállási mozgalomban,  

 ha az 1945 előtti kormányok törvényeivel, utasításaival, intézkedéseivel tevőlegesen 

szembehelyezkedett (tudatos szolgálati mulasztást követett el),  

 vagy ha a földalatti mozgalomban részt vevő személyeknek nyújtott segítséget.  

Nyilvánvaló, hogy aki a fenti második vagy harmadik pontot teljesítette, az a csendőri felada-

taira 1945 előtt gyakorlatilag alkalmatlan volt, megszegte esküjét, tízparancsolatát és mindent, 

aminek egy csendőrt jellemezni kellett. Németellenes aktivitásra pedig nagyon kevés csen-

dőrnek volt alkalma. Ez okból nagyon kevés csendőrt mentettek fel a kollektív felelősség alól. 

Nem véletlen tehát, hogy mind a hadifogságban, mind hazakerülésük után „különleges” elbí-

rálás alá estek és súlyosan megbűnhődtek. 

A magyar Alkotmánybíróság határozata szerint az a csendőr, aki parancsra részt vett 

az akciókban, de nem követett el e mellett egyéb bűncselekményt, a nemzetközi jog szerint 

nem ítélhető el.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     

(a közigazgatásból, a Magyar Királyi Honvédségből, ipari és hadiüzemekből…). Nem kell tehát úgy tenni, mint-

ha ez a csendőrség és a MÁV „magánakciója” lett volna mindez, ráadásul ezt a németek ide telepített, erre „sza-

kosodott” SS szervei vezették! A csendőrség egységei szigorú utasítási, parancsadási rendben működtek, szolgá-

lati, majd később haditörvények alatt! Mindezek ellenére számos esetben fordultak a parancsok ellen, ilyen-

olyan módon, azonban ez csak csepp volt a tengerben. Ezekről azonban a „kollektív” bűnösség kiváló lehetősé-

gei miatt az emlékezett már megfeledkezett.  Az, hogy Horthy kormányzó a budapesti zsidóságot megpróbálta és 

elég sikeresen meg is védte a deportálás alól nem mentesíti sem őt, sem a magyar kormányzati rendszert attól, 

hogy a vidékiekkel ezt nem tették meg. A zsidó deportálásban a csendőrségen kívül így tevékenyen részt vett 

még a Belügyminisztérium központi apparátusa, elsősorban a jogszabályalkotó és ellenőrző tevékenységével. A 

Magyar Királyi Államrendőrség teljes személy állománya sokirányú tevékenységével. A  Magyar  Királyi  Hon-

védség  Vezérkari  Főnökség  irányító tevékenységével,  különösen  a  katonai vasúti szállítási parancsnokságok. 

A Magyar Királyi Állam Vasutak teljes személyi állománya a vasúti szállítás kivitelezésével. A teljes választott 

és kinevezett vidéki közigazgatási apparátus, amely végrehajtotta az összeírást, a lakhely-azonosítást, leltározást 

és biztosította deportáltak ellátását. A zsidótanácsok, amelyek együttműködtek a hatóságokkal. Az írott sajtó, a 

rádió, a filmhíradók, amelyek hovatartozástól függetlenül biztosították a lakosság ráhangolását a zsidó-

ellenességre. A Magyar Királyi Posta a tárggyal kapcsolatos géptávírós hírközlés biztosításában. A felderített 

zsidóvagyonok szállításában, mozgatásában résztvevő cégek, fuvarosok. Természetesen még azok a magyar 

állampolgárok is, akik a zsidók vagyonát, ingó és ingatlan értékeit „kiigényelték”, ilyen –olyan okoknál fogva! 
1128

 Erre csak azt lehet mondani, hogy „szemét” ember mindig volt és mindig lesz, ahogy bátor és lelkiismeretes 

is. Ez sajnos időtlen és rendszerektől is független!  
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A Jehova Tanúi 
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„Az egyedüli igaz Istent, a Teremtőt, a  

Mindenhatót imádjuk, akinek a neve Jehova1129 

Ő az, aki Ábrahám, Mózes és Jézus Istene”1130 

 

A Jehova Tanúi egy vallási felekezet, az amerikai Jehovah's Witnesses, Watchtower 

Bible and Tract Society nemzetközi szervezete, mely Magyarországon 1989 óta egyházként 

van bejegyezve (Magyarországi Jehova Tanúi Egyház). Ők tartózkodnak mind a felekezet, 

mind az egyház megnevezéstől, magukat a „teokratikus királyság” építőinek vallják. 

Jehova Tanúi olyan emberek világméretű keresztény közössége, akik tevékenyen Jehova Is-

tenről és az emberiséget érintő szándékáról a Biblia szerint „tanúskodnak”. Saját állításuk 

szerint hitnézeteik kizárólag a Biblián alapulnak. Egy olyan világszéles csoportot alkotnak, 

melynek tagjai között sokféle etnikumú és nyelvet beszélő ember van, mégis egységesek, 

mert közösek a céljaik. Mindenekelőtt szeretnének tiszteletet és imádatot szerezni Jehovának, 

aki a Biblia Istene és mindenek Teremtője. Minden tőlük telhetőt megtesznek, hogy példát 

vegyenek Jézusról, és igaz kereszténynek vallják magukat… 

 

„Bűnök és tilalmak 

 A csecsemőkeresztelő helytelen, mivel a csecsemő nem rendelkezhet Isten ismereté-

vel, és nem lehet hite Jézus Krisztus váltságáldozatában, nem lehet tisztában annak 

értékével és így nem tehet ezekről hitvallást. A csecsemőkeresztelés ezért nem adhat 

védelmet, nem biztosítja az üdvösséget és semmiféle elismertséget Isten előtt. Amúgy 

sem kell, hiszen a hívő szülők megszentelik a gyermeket a Biblia alapján. 

 Ünnepeken való részvétel: Állami, vallási ünnepek megtartása vagy azokon, azok-

ban aktívan részt venni helytelen, mert sérti a politikai semlegességről, ill. a hamis 

vallástól való elhatárolódásról szóló bibliai tanításokat. A mögöttes alapelv az, 

hogy Jézus Királysága nem e világban van, valamint minden vallási ünnep pogány 

eredetű. Egyedül Jézus Krisztus halálának évfordulóját ünneplik meg a kérésével 

összhangban, valamint a házassági évfordulót mely egy hármas kötelék (Isten-férfi-

nő) létrejöttének a megünneplése. 

 Okkultizmus: A spiritizmus, a mágia, a jövőbelátókkal, jósokkal, horoszkópokkal va-

ló sorskutatás Isten szemében „kiirtandó” bűnös gyakorlat volt, és ma is az. A kí-

sértetjelenségek hátterében démonok állnak, akik így próbálják az embereket rossz 

útra téríteni, a babonásság és a vakhit útjára terelni. 

 Ökumenizmus: Helytelen lenne részt venniük vallásközi mozgalmakban és el kell kü-

lönülniük a világ hamis vallásaitól. 

                                                           
1129

 Zsoltárok 83:18; Jelenések 4:11. 
1130

 Mózes 3:6; 32:11; János 20:17. 
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 Vérátömlesztés: Vérátömlesztést és egyes vérkészítményeket illetve az ezeket tartal-

mazó (gyógy)szereket elfogadni bűn, de a vér különböző frakcióit tartalmazó ké-

szítményeket elfogadhatják, ha lelkiismeretük megengedi. Az idegen vér mindenne-

mű bejuttatása a testbe akár szájon (például étkezési célból, de – szemben a zsidók-

kal és a muzulmánokkal – nem állítanak fel az állatokat „metszéssel" ölő vágóhida-

kat), akár vénán keresztül (például transzfúzió) egyértelműen sérti Isten erre vonat-

kozó törvényeit. Nem zárják ki soraikból a vérátömlesztésen átesetteket, de az eljá-

rást bűnnek tekintik. 

 A politikai életben való részvétel ellentétben áll az igaz-keresztényi egyéniséggel 

(nem szavaznak, nem töltenek be politikai tisztséget vagy ezzel összefüggő állást), 

mivel ez sértheti a semlegesség álláspontját. Hitük szerint az emberiség minden 

problémáját csakis Isten Királysága oldhatja meg, ezért nem várják azok megoldá-

sát földi kormányzatoktól. Úgy tekintik magukat, mint Isten királyságának remény-

beli tagjait, és ennek fényében, mint „követek” nem avatkozhatnak bele egy „idegen 

ország” politikájába, még akkor sem, ha az a tulajdon szülőországuk. 

 A hadviselést-katonai szolgálatban való részvételt nem vállalják. Katonai szolgálat, 

magas állami, politikai tisztségvállalás elítélendő, mindenki Krisztus királyságához 

legyen lojális. Ha valaki katonaságot vállalna, az esetben bevetés esetén gyilkossá 

válhatna. 

 A terhességmegszakítás nem alkalmazható születésszabályozási okból, ugyanis a 

Biblia szerint Isten az életet a fogantatás pillanatától szentnek tekinti, és minden élő 

az Ő tulajdona. 

 A homoszexualitás szennyes testi-lelki állapot, de a hajlam elfojtása és önmegtar-

tóztató élet esetén saját nemükhöz vonzódó személyek is csatlakozhatnak hozzájuk, 

amennyiben véglegesen elhagyják ezt az életmódot 

 Horror- és pornófilmeket nézni, ill. ilyen tartalmú könyveket olvasni helytelen, 

előbbit erőszakos tartalma, utóbbit a „nemi erkölcstelenségre” való ösztönzés mi-

att. 

 Noha lelkiismeretre van bízva, barátkozik-e egy Tanú nem-Tanúkkal, erősen ellen-

javallt ilyen emberekkel szoros barátságot ápolni, vagy részt venni helytelenített 

dolgokban velük, mert „Rossz társaság megronthat jó szokásokat.” A más felekeze-

tek tagjaival kötött házasságot az önálló etnikai jelleggel bíró vallásokhoz - pl. a 

zsidók - hasonló bibliai hivatkozásokkal utasítják el. 

 Veszélyes irányú gondolkodásnak minősül a születésnapok, névnapok, hagyományos 

keresztény ünnepek ünneplése vagy azokon való részvétel is. Helytelen az ilyen alka-

lomból történő ajándékozás, gratulálás stb. Ennek oka szerintük az, hogy ezek az 

ünnepek pogány - tehát nem keresztény - eredetűek, valamint a Bibliában említett 

összes születésnapi ünnepség helyteleníthető kontextusban jelenik meg (gyilkosság-

gal, dorbézolással párosultak, melyeket pogány személyek ünnepeltek). 

Előírások 



Rónaföldi Zoltán  A „borsodi kooperáció” és Kazincbarcika építése 654 

  Engedelmesség: Hitnézetük szerint, ha Istennek tetsző életet akar valaki élni, akkor 

nem azt kell tennie, ami szerinte helyes, hanem azt, ami Isten szerint helyes. Mivel a 

Bibliát Isten szavának tekintik, ezért a benne leírtakat úgy tekintik, mintha Isten 

mondta volna, ezért magukra nézve azt kötelező érvényűnek tartják. 

 Társadalmi törvények, szabályok betartása: Mindenben engedelmeskedni kell az 

emberi törvényeknek, amennyiben azok nincsenek ellentétben Isten törvényeivel. 

(Például: becsületesen meg kell fizetni az adót, minden körülmény között be kell tar-

tani a KRESZ szabályokat, tiszteletben kell tartani mind a cégek mind a magánsze-

mélyek tulajdonát, vagyis a legcsekélyebb értékű dolgokat sem szabad eltulajdoní-

tani, stb... A keresztény gyülekezet vénjei felelősek azért, hogy kezeljék az isteni tör-

vények áthágásait, mint amilyenek pl: lopás, gyilkosság vagy erkölcstelenség. Azon-

ban Isten nem kéri a gyülekezeti vénektől, hogy a Cézár törvényeit és előírásait kö-

vessék és érvényre juttassák... Természetesen egy olyan személy, aki szégyentelen 

módon megszegi a világi törvényeket és ily módon egy törvényszegő hírébe kerül, 

nem tekinthető jó példának, és esetleg szükség lehet a kizárására is. (1Tim 

3:2,7,10). Ha egy törvénytelen tett nyomán egy másik ember halála következik be, 

fennállhat a vérbűn esete, ami a gyülekezet részéről vizsgálatot követel. Valamint 

kötelező a nyomozói hatóságok megsegítése az ilyen ügyekben, természetesen. 

 Válás csak házasságtörés esetén megengedett. Amennyiben az egyik házas fél veszé-

lyeztetve érzi magát a másik féltől, akkor elkülönülhet a házastársától, de ez nem 

jogosítja fel arra, hogy egy másik nembelivel ápoljon bármilyen intim viszonyt. (Is-

ten szemében ők még házasok, csak nem élnek együtt.) A szüzességet természetesen 

meg kell őrizni a nászéjszakáig, udvarolni, házasodási szándékkal lehet. A kísértés 

elkerülése végett vannak irányelvek, tanácsok az udvarlásra nézve (például: nyilvá-

nos helyen találkozni.), melyek megfogadása nem kötelező, de javasolt. Minden kö-

rülmények között kerülendő viszont az olyan helyzet kialakulása, mely félreértésekre 

adhat okot. (Egy tanúnak nem elég tisztességesnek lennie, de tisztességesnek is kell 

látszania). 

 Prédikálás: szívből jövő, önként vállalt kötelezettség a „jó hírt” megosztani, hogy 

ezáltal minél több embert segítsenek hozzá ahhoz, hogy megismerje Jehova, azaz Is-

ten akaratát. 

 Főség: Több értelemben is megjelenő gondolat. Egyrészről egy családi hierarchia, 

melyben a család feje a férfi, ő Jézusnak, illetve Jehovának tartozik számadással 

azért, hogy felesége és gyermekei megkapják-e a szükséges szellemi útmutatást, és 

betartják-e az erkölcsi előírásokat. A feleség engedelmes kell, hogy legyen, de a 

férjnek is tisztelettudóan meg kell hallgatnia. Helytelen, ha kiabál, a fizikai erőszak 

és az önkényes basáskodás pedig bűn. Másrészről a gyülekezetre és szellemi életre 

vonatkoztatva is használják, amin azt értik, hogy a gyülekezetben elsősorban a fér-

fiak feladata a tanítás. Ezért a gyülekezet tanítását végző vének illetve kisegítő szol-

gák kizárólag férfiak lehetnek. Ha egy nő egy férfi Tanú jelenlétében vezet Bibliata-

nulmányozást, fejkendőt kell kötnie, hogy jelezze, elismeri a főséget, azaz azt a jo-

gát, hogy ő vezesse a tanulmányozást. 
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 Öltözék nincs különösebben szabályozva. Alkalomhoz illő, és Jehova szolgájához 

méltó kell, hogy legyen. Kerülendő a szélsőséges kihívó ruházat és hivalkodó ékszer 

viselet. A nők általában térdig, vagy az alá érő szoknyát, a férfiak öltönyt hordanak 

az összejöveteleken és prédikáláskor. Munkában és a hétköznapi életben tiszta, ren-

dezett, szolid ruházat viselése illik. A bikini strandon nem számít kihívónak, de a 

nyilvánosság előtti alámerítéskor valami testet jobban elfedő ruhadarabot pl. pólót 

is viselnek.”
1131

 

Jehova Tanúi katonai szolgálatot megtagadó elítéltek a tólápai – ladányi KÖMI táborban  
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 Wikipédia 
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„Aki helyes felismerésekre vágyik,  

annak előbb helyénvaló kételyeket  

kell támasztania.” 

Arisztotelész 
 

 

 

 

Földvári Rudolf 

Moszkvától Miskolcig 

Június 12-én
1132

 indultunk a tököli repülőtérről. Mindenki helyet foglalt valahol a re-

pülőgépen. Rákosi Mátyás a maga megszokott helyén, egy bizonyos kis tárgyalóasztal mellett, 

körülötte Gerő Ernő, Nagy Imre, Dobi. Mi pedig, a „kisebbek”, Szalai Béla és én, valahol a 

terem másik végében. Mindenki el volt foglalva a saját gondolataival. Rákosi Mátyásék nyil-

ván megbeszélték a közösen kialakítandó állásfoglalásukat, amit ő a bevezetőjében exponált, 

a 13-án kezdődő tanácskozáson, mi pedig azon meditáltunk, hogy mi lesz a tanácskozás célja, 

mi fog ott történni, egyáltalán mi történhet, hol lesz a tanács-

kozás, mert én ilyenen addig életemben nem vettem részt. A 

gép kb. másfél óra múlva megérkezett Moszkvába. A volt 

Osztrák-Magyar Monarchia nagykövetségének a házában 

szállásoltak el bennünket. A tanácskozás a Kremlben volt, én 

akkor jártam ott először és utoljára. 

Eléggé megilletődöttek voltak a delegáció tagjai, mert 

véleményem szerint senki sem tudta – esetleg Rákosin, vagy 

Gerőn kívül –, hogy milyen súlyú kérdések fognak itt napi-

rendre kerülni. Nem tudta senki sem, hogy tulajdonképpen 

miért vagyunk ott, ahol vagyunk. 

A szovjet vezetők szerintem arra voltak kíváncsiak, és ezt adhatták fel leckének Ráko-

sinak, hogy számoljon be az ország politikai-gazdasági helyzetéről és a párt káderpolitikájá-

ról, no meg az adminisztratív kérdésekről, ami tulajdonképpen a törvénysértéseket, a törvé-

nyesség problémáját jelentette. Malenkov ezzel a három témával indította a 13-i tárgyalást: 

gazdasági kérdések, adminisztratív kérdések, káderkérdések. Ez ilyen röviden hangzott el. 

„Azért jöttünk, hogy itt közösen ezekről a kérdésekről tárgyaljunk. Átadom a szót Rákosi elv-

társnak, mondja el a véleményét erről.” Ebből következtetek arra, hogy a lecke föl volt adva. 

Kicsit ravasz ez a dolog, mert ők föl voltak készülve nagyon ezekben a kérdésekben. Elmondta 
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 953. június13-án Moszkvába rendelik az egész magyar párt- és állami vezetést, meglepetésre kihagyva a 

delegációból a Rákosi–Gerő–Farkas–Révai moszkovita „négyesfogat” két utóbbi tagját. Meghívják viszont a 

csak formális hatalmú államelnököt, a volt kisgazda Dobi Istvánt, két miniszterelnök-helyettest (Gerőn kívül 

Nagy Imrét és Hidas Istvánt), a jövő embereinek tekintett két fiatalt (Szalai Bélát és Hegedüs Andrást), valamint 

a budapesti pártbizottság titkárát (Földvári Rudolfot). 
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tehát Rákosi a maga bevezetőjét, ami elég szőrmentén jellemezte a Magyarországon meglévő 

problémákat. Valószínű, nem gondolt arra, hogy olyan mélyen kell szántani, mint ahogy a 

szovjet vezetők aztán a fölszólalásaikban szántották ezt a három területet. 

– Önre hogyan hatott ez a bevezető felszólalás? Ezek közül hallott-e valamit korábban 

felülről, kritikaként elhangzani? 

– Nem, semmit sem hallottam. Bár az igazi mellbevágó a szovjet vezetők felszólalása 

volt. Ha összehasonlítjuk Rákosi Mátyás bevezetőjét és az utána elhangzottakat, amit a szovjet 

vezetők mondtak el, hát nagyságrendi a különbség a kritika és az önkritika súlyát illetően a 

kettő között. Ami az általános kritika erejét, súlyát illeti, az nagyon kemény és nagyon határo-

zott volt minden szovjet vezető részéről. Nagyon komoly munkamegosztás előzhette meg az 

értekezletre való fölkészülésüket, mert mindenki a saját munkaterületéről vett rendkívül mell-

bevágó tényekkel, adatokkal bírálta Rákosi Mátyásék politikáját. Pl. Mikojan, aki a kereske-

delemnek, a gazdasági ügyeknek volt akkor a tótumfaktuma, elsősorban erről a területről vett 

tényekkel, adatokkal támasztotta alá azt a kritikát, amit Rákosiék vezetésével kapcsolatban 

elmondott. Molotov pl. erősen külpolitikai jellegű tényekkel, adatokkal támasztotta alá a ma-

ga kritikáját. Hruscsov, aki a pártapparátusnak volt a tótumfaktuma abban az időben, első-

sorban a kollektív vezetésre, tehát a párton belüli vezetési stílusra, a káderkérdésekre expo-

nálta a maga mondanivalóját, és onnan mondott el nagyon szívbe markoló dolgokat. Vagy 

vegyük Beriját, aki a törvénytelenségekkel érvelt. Olyan adatokat közölt, hogy én majd leszé-

dültem a székről. Elmondta, hogy több mint egymillió embert elítéltek. Akkor végigfutott előt-

tem, hogy ha ezt beszorzom kettővel-hárommal, a családtagok számával, kiderül, hogy az or-

szág kétharmadát ártatlanul meghurcolták ’45-től ’53-ig. Berija elsősorban erről a területről 

szedte össze a maga tényanyagát, és ezt vágta Rákosiék szemébe, ezt tárta a tanácskozó testü-

let elé. 

– A magyar vezetők hogyan viselkedtek? 

– Rákosi Mátyás kezdetben egy magába roskadó ember benyomását keltette, hiszen 

nem akármi került ott terítékre. Aztán számon kérték, hogy miért nem elég önkritikus. Erre 

hogyan reagál? Eléggé cinikusan. „Az ember a saját szagát sem érzi, hogy láthatná ő a maga 

hibáját vagy a maga felelősségét?” Azt hiszem, hogy ez nagyjából tükrözi Rákosi egész erköl-

csi-politikai alapállását és viszonyát mindahhoz, amit elkövetett, illetve mindannak káros kö-

vetkezményeihez. A második tárgyalási napon már mintha egy kicsit fölszabadultabb lett vol-

na, mintha egy kicsit könnyebben fogta volna fel annak a kritikának a súlyát, amit kapott. Én 

arra következtetek ebből, hogy ő azon a bizonyos két szünetnapon – e napok nagyobb részét 

nem velünk töltötte – nyilván az elvbarátainál járt. Hogy ezek kik voltak személy szerint, én 

nem tudom megmondani, de nyilván elment informálódni, hogy vajon miről lehet itt szó, miért 

kapott ő ilyen kritikát, amikor eddig nem ez volt a hivatalos vonal. És nyilván kaphatott olyan 

információt, esetleg némi segítséget a fölkeresett szovjet emberektől, ami egy kicsit fölbátorít-

hatta vagy megnyugtathatta, hogy nem kell azért olyan feketének látni a dolgot, mint ahogy 

lefestették az első tárgyalási napon. Hadd szóljak néhány szót Gerőről. Ő nagyon magába 

roskadó ember benyomását keltette, mint akit nagyon mellbevágott mindaz, amit hallott. Em-

berileg ez érthető. Nagy Imre viszont kicsit csodálkozó ember benyomását keltette bennem, 

mint aki arra figyel fel, hogy nini, hát olyan dolgok hangzanak itt el, amelyek egy részében 
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lehetett és nyilván volt is vita közte és Rákosiék, Gerőék között, és mintha a szovjet vezetők 

egy kicsit neki adnának ebben igazat. Elég pozitívan hatott Nagy Imrére, és gondolom, kelle-

mesen, amikor az ő neve került terítékre, mint az ország leendő miniszterelnökéé. Tehát ő egy 

kicsit fölszabadultabbnak látszott, mint a többiek. Dobi István eléggé apatikusnak, eléggé 

egykedvűnek, szinte kívülállónak tűnt, de sajnos rá ez volt jellemző mindig. Ő valami nagyon 

aktív vagy kezdeményező szerepet sohasem játszott, megítélésem szerint nem is játszhatott se 

itthon, se ott kint. Mi, fiatalok, én meg a Szalai, csak hallgathattuk azt, ami ott elhangzott. Az 

eddigiek során már jeleztem, hogy mi mindent nem tudtunk mi mindarról, amiről tudnunk 

kellett volna. 

Ezután azt a feladatot kaptuk, hogy menjünk a szálláshelyünkre, 16-án lesz a követke-

ző tanácskozási nap, addig próbáljunk valamiféle konkrét programot, politikai- gazdasági-

adminisztratív programot kidolgozni konkrét tennivalókkal arról, hogy hogyan alakuljon az új 

pártvezetés, az új kormány, milyen gazdasági-politikai programja legyen az új kormánynak és 

a pártvezetésnek. Akkor este már különösebb nem volt. Másnap és az azt követő nap ezekről a 

kérdésekről beszélgettek a delegáció tagjai. Így alakult, formálódott az a kis programszerű 

anyag, amivel 16-án tulajdonképpen meg kellett volna jelenni a Kremlben a szovjet delegáció 

tagjai előtt. De én úgy látom, és úgy érzem, hogy valami más történt. Tulajdonképpen Rákosi 

Mátyás e két nap valamelyikén már tájékoztathatta a szovjet vezetést a kialakult véleményünk-

ről, mert folytatódott a vita. 

– Kik voltak azok, akik leginkább befolyásolták a program kialakítását? 

– Három személyt nevezhetnék meg, többet nem is lehetne, Rákosi Mátyást, Gerő Er-

nőt és Nagy Imrét. Ők voltak azok a vezetők, akik a legjobban ismerték a magyar helyzetet, 

akik úgyszólván minden információval rendelkeztek, és akik a legtevékenyebben vettek részt 

’45-től ’53-ig a magyar politika alakításában, formálásában. 

De hadd említsek meg olyan dolgot, ami azért azt mutatja, hogy a delegáció nem min-

den tagja fogadta egyformán az elhangzott kritikát. Itt Gerő Ernőt kell megemlítenem. Ő volt 

az egyetlen olyan vezető, akivel emberileg, szinte baráti módon el lehetett beszélgetni a kapott 

kritika súlyáról, a hogyan tovább kérdéseiről, és arról, hogy egyáltalán miért kerülhetett erre 

sor. Ez a hivatalos részen kívül történt, Moszkva utcáin sétálgattunk, Szalai Béla, Gerő Ernő 

és én. Séta közben kérdezgettük Gerő Ernőt, hogy hogyan kerülhettünk ebbe a helyzetbe, miért 

kellett ezeknek bekövetkezni, nem lehetett volna tenni ez ellen valamit menet közben, nem le-

hetett volna másképp csinálni, formálni a politikát. Számomra az volt a megdöbbentő, hogy ő 

maga sem tudta, hogy tulajdonképpen mivel áll szemben. Mit mondott? Nem érti ő sem, hogy 

miért kaptuk ezt a kritikát. Miért kellene most azt az utat választani, ami javaslatként az első 

tárgyalási napon is elhangzott, hiszen eddig, ’45-től ’53-ig nem ilyen instrukciókat kaptak ők 

Moszkvában, hanem ennek az ellenkezőjét. És ő azon meditált, hogy mi az alapvető oka a 180 

fokos fordulatnak, mi indította erre a szovjet vezetőket. Tehát ő sem tudta azonnal megemész-

teni magában a kritikát, a fölvázolt út elvi csomópontjait, irányait. A második nap már eléggé 

aktív, konkrét és jó irányokat kereső javaslatokat mondott el a közös tanácskozásunkon. Való-

színű, rágódhatott rajta egész éjszaka, esetleg konzultálhatott Rákosival, Nagy Imrével. Nem 

tudom, de ilyen lehetőség adva volt. A tanácskozás második napján – úgy éreztem, úgy észlel-
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tem – Gerő próbált gyakorlati teendőket megfogalmazni a kormánypolitika vagy a pártpoliti-

kai program számára. 

Rákosinál egyértelműen azt mondom, hogy őt csak a kényszer, csak a muszáj vitte ar-

ra, hogy önkritikát gyakoroljon, mert látta, hogy nincs apelláta. Egyébként ott, azt hiszem, 

Berija említi azt, hogy aki ezt nem teszi, annak kitekerik a nyakát. Ennél világosabban megfo-

galmazni azt, hogy ezt csak végre lehet, és végre kell hajtani, nem lehetett. Annyi esze még 

mindig volt Rákosinak, hogy jól tudta, hogy miből milyen következtetést kell levonni a maga 

számára. Megkeresni a hátsó kapukat, a mellékösvényeket, aztán elkezdeni az ellenakciót így, 

úgy, amúgy, aminek egyébként nagy mestere volt. Ő ezt az utat választotta, a későbbi esemé-

nyek sora fényesen bizonyítja. 

– Nagy Imre részvétele hogyan jellemezhető? 

– Nagy Imrét a meggyőződése vezette. Abban az állásfoglalásban, ami kialakult, hogy 

mi volt rossz eddig és hogyan tovább ezután, abban az ő személyes meggyőződése, politikai 

tapasztalatai igazolást nyertek. És most engedje meg, hogy egy általános megjegyzést tegyek 

erre az egész moszkvai állásfoglalásra. Az én megítélésem és tapasztalataim szerint ez az 

egyetlenegy olyan állásfoglalása a szovjet vezetésnek, ami kizárólagosan a magyar nép érde-

két szolgálta azóta, mióta én figyelemmel tudom kísérni a szovjet pártvezetés nagyobb, jelen-

tősebb állásfoglalásait, határozatait. Itt azokról a kérdésekről van szó ebben az állásfoglalás-

ban, amik akkor a legjobban szorították az embereket. Magasabb életszínvonalat, törvényes-

séget, felszabadultabb, demokratikusabb légkört biztosítani az országban, erre vágyott akkor 

az ország. Sajnos, hogy ezt nem a magyar pártvezetés fejezte ki itt a saját tapasztalatai alap-

ján, hanem erre a szovjet vezetőknek kellett rádöbbenteniük az akkori vezetést, az akkori Ma-

gyarországot. 

Azt hiszem, hogy elsősorban a külpolitikai okok kényszerítették akkor a szovjet vezetést 

erre a magyarok számára nagyon kedvező állásfoglalásra. Semmi egyéb. Akkor is, gondolom, 

nagyhatalmi gondolatokkal voltak eltelve és az óriási birodalommal voltak elfoglalva, és en-

nek a képében fogalmazták meg a maguk konkrét magyar politikáját is. Szóval erről van első-

sorban szerintem szó, ami az állásfoglalásuk alapvető okát jelentheti. 

– Ezen a tanácskozáson nagyon fontos helyet foglalt el a káderkérdés. 

– Ők kimondták, hogy túlteng a zsidó vezetők aránya a magyar párt, a magyar kor-

mány vezetésében. De ez elhangzott nem egyszer, nem kétszer, nem háromszor. És mivel indo-

kolták ők ezt az álláspontot? Két alapvető okkal. Az egyik az, hogy 1945-ig, az egekig csap-

kodtak Magyarországon az antiszemitizmus hullámai. Elmondották, hogy nem telt el még csak 

8 esztendő a világháború befejezése óta, és ennek politikailag még nyoma van, nem is kevés 

nyoma van Magyarországon. Nem sikerült ezt még úgy a helyére tenni, ahogy kellene. Tehát 

ezzel számolni kell egy politikai párt vezetésének is, ha józanul mérlegeli és ítéli meg ezt a 

problémát Magyarországon. A második, amit fölhoztak, hogy nézzék meg a politikai vezetés-

ben és az állami vezetésben a vezetők arányát. Erre rögtön a négyesfogat került terítékre, 

hogy hol van abban egy nem zsidó. Olyan nem volt. Vagy nézzenek meg más vezetést ebből az 

összetételi szempontból, és akkor megint azt látják, hogy ez az arány túlzott, már ami a ma-

gyar és zsidó vezetők arányát mutatja a magyarok rovására, a zsidók előnyére. Így hangzott 
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el. És erre föl még hozzátették, hogy itt nem arról van szó, hogy most megint elindul egy anti-

szemita hullám, hogy kiirtjuk a pártvezetésből, az államvezetésből azokat, akik zsidók. Nem 

erről van szó, hanem arról, hogy egy politikai vezetés vagy egy állami vezetés hűen tükrözze a 

párt tagjainak az összetételét vagy a lakosság összetételét. És hozzátették még, hogy ha nem 

akarják, hogy az antiszemitizmus megint elinduljon és megerősödjön Magyarországon, ne is 

adjanak lehetőséget arra, hogy ilyen összetételű vezetés esetleg ilyen következményekkel jár-

jon. 

– Volt-e valamilyen rivalizálás Rákosi és Nagy Imre között azokban a napokban? 

– Ezt ott akkor nem tapasztaltam. Sem egészen hivatalos, sem egészen baráti nem volt 

az a légkör, ami kettőjük között ott észlelhető volt. Hazajőve már egyre inkább látszott, érző-

dött, hogy nem két egy csónakban evező vezetőről van szó. Egyre inkább kiderült az, hogy 

Nagy Imre próbálja vinni azt a vonalat, ami ott kialakult, Rákosi meg nem akarja. Ez aztán 

személyes problémákba is torkollott, politikai problémákat is okozott, és ez itthon már kézzel-

foghatóvá vált. Ott ilyesmit nem lehetett tapasztalni. Sem a túlzott megértést, sem a túlzott 

szembenállást. Valami olyasmit, hogy most közösen kell valamit itt kialakítani, letenni a két 

tárgyalóküldöttség asztalára, és ebbe mindenki próbálja a maga részét beletenni. 

– Mi okozta önnek a legnagyobb sokkot Moszkvában? 

– Elsősorban az, hogy lehullott a lepel Rákosi Mátyásról, a párt vezetőiről. Azt érez-

tem, hogy becsaptak, félrevezettek, elhallgattak olyan szörnyű dolgokat, amiket nem ott kellett 

volna megtudnom. Csalódtam az addig csalhatatlannak, tisztának és becsületesnek tartott 

vezetőinkben, ez egy rendkívüli lelkiismereti válságba sodort engem is. Nem tudtam, hogy 

most tulajdonképpen kikkel állok szemben. Elvtársaimmal, vagy elvtársaim gyilkosaival, a 

népet megnyomorítókkal, vagy kikkel. Ez nem ilyen kristálytisztán fogalmazódott meg ben-

nem, de elkezdtek ezek az érzések és kérdések elözönleni bennem. Ez marcangolt, ez kínzott 

hosszú-hosszú időn keresztül. Ez volt az első hatás, hogy becsaptak, félrevezettek és hogy mi-

lyen erkölcsi, politikai károkat okoztak személy szerint nekem is, magunknak is, a pártnak is, 

az országnak és az egész népnek. A második oka annak, hogy ilyen politikai sokkba vagy er-

kölcsi-lelkiismereti válságba kerültem, az volt, hogy miért Moszkvában kellett ezt meghallani, 

miért nem otthon. Egy harmadik dolgot említenék meg, ami borzasztó letargiával töltött el. Ez 

a törvénytelenségnek milliós nagyságrendű száma. Akkor döbbentem meg, hogy tulajdonkép-

pen hogy nézzünk mi most az emberek szemébe. Mert itt már a lakosság túlnyomó többségéről 

van szó. Hogy higgyenek nekünk? Nekem, személy szerint is! Bár nem éreztem magam sze-

mély szerint felelősnek ezekben a dolgokban, de valami felelősség csak hárult rám is. 

– Mi nyugtatta meg, mi vetett véget az önmarcangolásnak? 

– Az a felismerés, hogy ha valóban ezt az utat járjuk – ami egyébként nagyon egyezett 

az én egyéni politikai elképzeléseimmel, tapasztalataimmal –, valóban járni tudjuk és járni 

fogjuk, akkor ez csak jót jelent a számunkra is és az ország, a lakosság számára is. És ahogy 

én elkezdtem Borsodban ügyködni, éppen a határozat érvényesítése érdekében, lépésről lépés-

re tapasztaltam, hogy ezt kellett volna tenni ’45-től végig. 

Akkor az egyetlen helyes utat mutatta meg ez az állásfoglalás. Mert az, hogy emelked-

jen az életszínvonal, hogy a magyar nép éljen jobban, boldogabban, örömtelibben, persze 
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hogy egyet lehetett ezzel érteni. Vagy azzal, hogy a pártban ne négy ember, ne két ember, ne 

négyesfogat mondja ki, hogy márpedig ebben vagy abban ezt vagy azt kell tenni. Mondja ki 

azt az egymilliós párttagság. Hallgassák meg a véleményét. Az az egymillió meg hallgassa 

meg a másik tízmilliót vagy a másik kilencmilliót, hogy mit akar a magyar nép, és ezt közvetít-

se a pártvezetés felé, és ezek az állásfoglalások jelentkezzenek a párt határozataiban. Ezt va-

lahogy úgy mondták akkor, hogy párton belüli demokrácia, kollektív vezetés stb. Miért nem 

tudtam volna ezzel egyetérteni? Vagy, hogy ne legyen törvénysértés? Én világéletemben elítél-

tem azt, aki lopott, csalt, hazudott vagy esetleg meggyilkolt valakit jogtalanul, ártatlant. Miért 

ne fogadtam volna el helyesnek és tényleg a jó jövőbe vezető útnak, hogy ilyenek ne legyenek 

Magyarországon, vagy, hogy ezeket jóvá kell tenni? 

– És hitt abban, hogy valóban változás lesz, volt erre garancia? 

– Naiv módon elhittem, mert csak önmagamból indultam ki. És azokból az emberek-

ből, akiket ismertem, és tudtam, hogy ilyesmire vágynak, ilyen kibontakozásra. Arra gondol-

tam, hogy a delegáció minden tagja rádöbben arra, hogy tényleg nem lehet a régi utat foly-

tatni, hanem az újat kell. Arra gondoltam – és ez megint egy naivság volt –, hogy ha ezt el-

mondjuk mi a párttagoknak, elmondjuk az ország lakosságának nyíltan, őszintén, és tényleg 

orvosoljuk bajokat, és valóban úgy megyünk előre mind a gazdasági életben, mind az élet-

színvonal terén és a demokratizálásban, ahogy azt elhatároztuk, mindenki azt fogja mondani, 

hogy oké, rendben van, menjünk, mert ez a jó. Miben voltam naiv? Abban, hogy a delegáció 

nem minden tagja – ahogy ez később kiderült – vállalta ezt az utat, Rákosi Mátyásra, Gerőre 

gondolok, meg a hozzájuk tartozó körökre, akiknek a száma persze már ezres nagyságrendű. 

[...] 

Huszonharmadikán napközben több telefonváltásom volt Budapesttel az egyetemisták 

felvonulásával kapcsolatban. A végén kiderült, hogy a felvonulásból tüntetés lett. Az író-

olvasó találkozón összefutottam Németh Imrével, aki korábban a kisgazdapártnak volt a me-

gyei vezetője. Ő megkérdezte, hogy vajon milyen zűr lesz a pesti tüntetésből. Én azt mondtam, 

nem hiszem, hogy nagy zűr lesz belőle, hiszen az, amiért a fiatalok kimentek az utcára, na-

gyon tisztességes, becsületes és vállalható álláspont. 

Este felhívtam telefonon Gerő Ernőt – mielőtt még elmondta volna azt a hírhedt be-

szédét –, és közöltem vele, úgy látom, hogy ég már a lábunk alatt a talaj, és ki is fog csúszni 

alólunk, ha nem intézkednek a legfontosabb személyi, politikai, gazdasági, szociális és jogi 

kérdésekben. Azt válaszolta, hogy sor kerül majd mindenre, de elsősorban pihenni szeretné-

nek egy keveset, mert nagyon elfáradtak a jugoszláviai úton. Azt mondta, hogy össze fogják 

hívni az országgyűlést, később a pártkongresszust is. Ez olyan „nesze semmi, fogd meg jól” 

válasz volt. Talán tíz percig tartott ez a beszélgetés, én türelmetlen voltam, ő pedig fáradt. 

Ezután megkaptuk a kért „segítséget”, az esti Gerő-beszédet a rádióban. Ez olaj volt a 

tűzre. Ezután döntenünk kellett, hogy milyen álláspontot képviseljünk, helyeseljük a beszédet 

vagy utasítsuk vissza. Úgy döntöttünk, hogy a másnapi Északmagyarországban egy rövid hír-

ben visszautasítjuk. Ezzel az volt a célunk, hogy nyíltan deklaráljuk: a megyei pártbizottság 

helyesli és támogatja a lakosság jogos követeléseit. Arra nem volt mód, hogy összehívjam a 

megyei pártbizottság tagjait, de meggyőződésem, hogy a többség egyetértett volna ezekkel a 

kérdésekkel. [...] 



Rónaföldi Zoltán  A „borsodi kooperáció” és Kazincbarcika építése 666 

Ezután elkezdett tevékenykedni a kiegészített munkástanács. Tőlem azt várták, hogy 

vegyek részt a munkában, a célok, a módszerek kialakításában. Én azt ajánlottam, hogy a 

tanácsi szakapparátus zavartalan működésének biztosítása nélkülözhetetlen, ezért a munkás-

tanács tagjait szervezzük a megyei tanács osztálytagolódásának megfelelő bizottságokba, és 

működjenek együtt a tanácsi apparátussal. A katonai bizottság vezetője Koós István Béla,
1133

 

a DIMÁVAG munkása lett, a lelke Zombori Sándor
1134

 ezredes, akinek egy szervezett katonai 

egység állt rendelkezésére, és maga mellé vette a felfegyverzett egyetemistákat, munkásokat, 

és azokat a rendőröket, akik még rendőrök mertek maradni. Járőröztek a városban, és így 

sikerült elérni, hogy november 4-ig emberéletet nem követeltek az események. Később meg is 

kapták érte a megfelelő „jutalmukat”. Az ipari és energetikai bizottság elsősorban a lakosság 

és az üzemek áramellátását biztosította. Ennek a bizottságnak volt a feladata a munka beindí-

tásának megszervezése is. Az élelmezési és kereskedelmi bizottság vezetését én vállaltam el. 

Törekedtem arra, hogy elfogadható áruellátás legyen. A falvakból áramlott az ingyenes éle-

lem Miskolcra, amit a bolthálózaton keresztül juttattunk el a lakossághoz. Az ebből befolyt 

pénzt befizettük a bankba. Ezt nagyon firtatták később a nyomozásnál, mert azt hitték, hogy 

milliókat harácsoltunk a közösből. 

Október végén elfogyott az élesztő, ami veszélyeztette a kenyérellátást. Személyesen 

jártam Csehszlovákiában, ahol a kassai párttitkártól, Dvorszky Ferenctől kaptunk élesztőt. 

Én nem avatkoztam be a bizottságok munkájába, nem is volt rá szükség. Azok az em-

berek szívvel-lélekkel, becsülettel tették, amit vállaltak. Ötvenhétben aztán megkapták az el-

lenforradalmár bélyeget, és börtönbe juttatták őket azok, akik a hátuk mögé bújva vészelték át 

a viharos heteket anélkül, hogy a hajuk szála görbült volna. 

– A 28-i fordulat érzékelhető változást jelentett-e a megyében? 

– Nagy Imre kormánynyilatkozata megerősítette a tömegeket abban, hogy jogos lépé-

seket tettek saját érdekeik védelmében, saját céljaik elérése érdekében, ebből a szempontból 

megnyugtató és pozitív volt. A párton belül őrült zűrzavart okozott mind a pártnyilatkozat, 

mind a kormánynyilatkozat, hiszen 180 fokos fordulat volt a korábbi ellenforradalmi tényke-

dést kimondó nyilatkozatokkal szemben. Nem tudták, hogy egyék-e vagy igyák ezt az új állás-

foglalást. Ezután megtudtuk, hogy többpártrendszerre térünk át, hogy megkezdődött a szovjet 

csapatok kivonása és napirendre került a Varsói Szerződés felmondása is. Közben jöttek a 

Szabad Európából és más nyugati rádiókból beáramló hírek, el lehet képzelni, hogy milyen 

zűrzavar keletkezett az egyszerű emberek fejében is. 

Én távol tartottam magam minden olyan elemzéstől, ami azt jelentette volna, hogy 

mérlegre teszem ezeket a döntéseket és intézkedéseket. Azzal volt érdemes foglalkozni, hogy 

megvalósítsuk a célkitűzéseinket, az élet normalizálását, amelynek a politikai légkör egyre 

jobban kedvezett. A 30-i és a 31-i nyilatkozatok elsősorban a külpolitikában mutatták a fordu-

latot pozitív irányba, de a Nagy Imre-kormánnyal szemben volt bizonyos elégedetlenség, mert 

az alapvető személyi változások nem történtek meg, és a munkásokat, egyetemistákat érintő 

nagyon fontos, konkrét kérdésekben sem történtek még intézkedések. Egyre több munkásta-
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nács közölte a panaszát, hogy a dolgozók nem akarják megszüntetni a sztrájkot, mert a mun-

kabérrel, normával, szociális ellátással, nyugdíjjal, a régi kedvezmények visszaadásával kap-

csolatos kérdésekben érdemi intézkedések még nem történtek. 

Október utolsó napjaiban jelentkeztek a volt koalíciós pártok vezetői. Németh Imre a 

kisgazdapártnak volt a megyei vezetője, Hegyi Imre a Nemzeti Parasztpártnak, jelentkeztek a 

szociáldemokraták és mások is, akik a működésük megkezdéséhez kértek segítséget. Kellett 

volna nekik székház, telefon, autó. Tartottunk egy rövid tanácskozást a megyei munkástanács 

vezetőivel, ahol úgy döntöttünk, hogy a legfontosabb tennivaló a termelés beindítása, ezért 

nem helyezhetjük előtérbe a pártok szervezését. Ekkor döntöttünk abban is, hogy november 1-

jén egy népesebb küldöttséggel felkeressük Nagy Imrét a Parlamentben, hogy az üzemi mun-

kástanácsok tagjai tőle hallják személyesen, mit kíván tenni a dolgozók követeléseinek teljesí-

tése érdekében. 

November 1-jén a megyei munkástanács küldöttségével Budapestre indultam repülő-

géppel. A budaörsi repülőtérről autóval mentünk a Parlamentbe. Megálltunk az Üllői út és a 

körút sarkán, ahol szörnyű látvány fogadott. Rommá lőtt házak, kilőtt tankok, utcán heverő 

holttestek. Mindannyiunkat megrendített a látvány. Itt is arra gondoltunk, hogy Miskolcon 

mindezt el kell kerülni. 

A Parlamentbe bejutni meglehetősen nehéz volt, itt megint szükség volt az én közvetítői 

szerepemre, hogy beengedjenek. Nagy Imrére várni kellett, mert a szovjet nagykövettel, And-

ropovval tárgyalt. Nagyon sokan vártak rá, munkáskinézetűek, értelmiségiek, újságírók. Sok 

olyan arcot láttam a régi funkcionáriusok közül, akik valószínűleg azért csücsültek ott a 

„nagyfazék” közvetlen közelében, nehogy a kártyák osztásakor kimaradjanak valamiből. 

A várakozási időt tájékozódásra használtam. Beszéltem Czottner Sándor,
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Zsofinyecz Mihály
1136

 és Nagy Józsefné
1137

 miniszterekkel, de egyikük sem tudott tájékoztatást 
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adni az ország, a főváros és a pártvezetés helyzetéről. Szerettem volna Kádár Jánossal is be-

szélni, hogy mondja meg, mi lesz a párt tartós vonalvezetése. Én pozitívan értékeltem, hogy 

25-én Kádár lett az első titkár. Ismertem a puritánságát, tudtam, hogy munkásember, hogy 

Rákosiék alatt ártatlanul ült. Azt gondoltam, nem akarhat rosszat, nem követhet el törvényte-

lenséget. November 4-e után már csak egyetlen dolog maradt meg a róla kialakított vélemé-

nyemből: a puritánság. Nem találtam sehol, s amikor mentem vissza a küldöttséghez, egy 

hosszú parlamenti folyosó végén megláttam Kádár Jánost, amint egy ajtón kilépett, vagy be-

lépett, nem tudom, hová. Szaladtam utána, de csak egy sötét szobát találtam. Másnap reggel 

tudtam meg, hogy senki sem tudja, hová távozott. 

A küldöttség közben beszélt Tildy Zoltánnal és Nagy Imrével. Ígéretet tett a sztrájk 

megszüntetésére és a kormány támogatására. Másnap reggel Haraszti Sándor segítségével 

elhangzott egy rádiónyilatkozat erről a tárgyalásról. 

Az éjszakát a Parlamentben töltöttük, másodikán mentünk haza Miskolcra, szintén re-

pülőgéppel. Összehívtuk a megyei munkástanácsot, és tájékoztattuk őket az útról, ami örömet 

és megnyugvást jelentett. Egyértelműen az ötödikei munkakezdés mellett foglaltunk állást. 

November 3-án tartottunk egy megyei pártaktívaülést, amelyen a megye egész terüle-

téről részt vettek a pártbizottságok küldöttei. 

– Ez már MSZMP? 

– Nem, MDP. Mi nem sokat foglalkoztunk azzal, hogy MDP vagy MSZMP. Nem a név 

volt a fontos, hanem a program. El kellett indítani a termelést. A fő célunk az volt, hogy állít-

suk talpra és mozgósítsuk a pártszervezeteket is a konszolidáció megteremtésére. Ennek az 

ülésnek elveszett a jegyzőkönyve, pedig abból lehetne látni, hogy miként reagáltak az esemé-

nyekre, hogy milyen lehetett a pártvezetők lelkiállapota. Nagyon kevésben volt meg a bátor-

ság és a küzdeni akarás ahhoz, hogy kezdeményezői legyenek a konszolidációnak. Ennek az 

okát abban látom, hogy őket a Rákosi-rendszer bűneiért az egész pártot felelőssé tevő köz-

hangulat megbénította. Zavarta őket az elmúlt két hét szinte naponta és gyökeresen változó 

politikai állásfoglalása a felső vezetés részéről. Az önálló gondolkodás tilos volt a pártban, és 

nem tudták feldolgozni, hogy ellenforradalom, aztán nemzeti szabadságharc, ne vonuljanak ki 

a szovjet csapatok, aztán menjenek ki, bontsuk fel a Varsói Szerződést – ebből nem értettek 

szinte semmit. Tájékoztattam őket a munkástanácsok tevékenységéről, kértem, hogy a maguk 

eszközeivel segítsék őket. 

– A munkástanács-vezetőknek nem voltak fenntartásaik a pártvezetőkkel szemben? 

– Nyilván több helyen is voltak. Például Valkó Mártont, az LKM vezérigazgatóját, aki 

a Központi Vezetőség póttagja volt, október végén vagy november elején elküldték a gyárból, 

mert nem voltak megelégedve a munkájával, de általában nem volt pártellenes álláspont. Kiss 

József,
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 Bogár Károly
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 és Szitovszky Zoltán
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 is – a megyei munkástanács vezetői közül 
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között. Ezután ismét könnyűipari miniszter volt.1971. május 12-ig. Az MDP Központi Vezetőségének póttagja 

1951. március 1. és 1954. május 30., rendes tagja 1954. május 30-ától a párt felbomlásáig, az MSZMP Központi 

Bizottság póttagja 1959. december 5-étől, rendes tagja 1966. december 3. és 1970. november 28. között volt.  
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 Kiss József a BAZ megyei munkástanács elnöke., MÁV mérnök. 12 év börtönt kapott. 
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– egyetértettek azzal, hogy a párt segítse a munkástanácsok munkáját. Borsod megyében 

megmaradtak a pártszervezetek, és ott, ahol nem voltak megelégedve a vezetőkkel, személy-

cserék történtek. Nem a párt jelenléte zavarta a munkástanácsokat, hanem a múltbeli tevé-

kenységük, a párttagsági könyvhöz fűződő privilégiumok, a visszaélések. Hangsúlyoznom kell 

azt is, hogy a megyei pártbizottság épületét nem kellett bezárni, nem kellett onnan senkinek 

sem elmenekülni. Nyugodtan végezhette a munkáját az, akinek volt hozzá bátorsága. Persze 

nem volt meg mindenkinek a bátorsága, ez is tény. Az épület fegyveres védelmét az egyetemis-

ták biztosították, önként vállalva a feladatot. Az események utólag azt bizonyították, hogy erre 

nem is lett volna szükség. Azt persze nem engedték később, hogy egy jó szót is szóljak az érde-

kükben, a perükben. 

Engem ’57-ben azzal vádoltak a volt munkatársaim, hogy nem tartózkodtam eleget a 

pártbizottság épületében október 23-tól november 4-ig. Akkor nem ott lehetett és kellett meg-

hozni a döntéseket. Azt gondolták, hogy oda kellett volna rendelni a munkástanácsokat és 

nemzeti bizottságokat a megyei pártbizottságra? Hogyan lehet egyáltalán ilyen kérdéseket 

feltenni, ilyen rágalmakat megfogalmazni? A munkahelyeken dőlt el minden, ott kellett és le-

hetett segítséget adni. Azok dobálták rám a sarat, akik akkor csak a megyei pártbizottságon 

ücsörögtek, nem mertek máshová menni, nem tudtak a dolgozókkal szót érteni. 

– November 3-án már elfogadható élet- és vagyonbiztonság, áru-, egészségügyi és 

kommunális ellátás volt Miskolcon és a megyében. A munkástanácsok november 5-re meg-

szervezték a termelés beindítását. Megtartottuk a megyei pártaktíva ülését, célul tűzve a kon-

szolidációban való kezdeményező, aktív, példamutató részvételt, és akkor jött november 4-

e.
1141

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
1139

 Bogár Károly (1925-) esztergályos. 1938-1948 között cserkészvezető volt. 1945-ben belépett az MKP-ba, 

1952-ben üzemi alapszervezeti titkár lett, 1954-ben leváltották. Ezután munkamódszer-átadóként dolgozott. 

1956 októberében részt vett Miskolcon a DIMÁVAG munkástanácsának megalakításában, majd a Borsod Me-

gyei Munkástanács elnökhelyettesévé választották. November 5-én a szovjetek Ungvárra deportálták, ahonnan 

november végén tért haza. 1957 nyaráig a DIMÁVAG munkástanácsának elnöke volt. 1958-ban tizenöt évi 

börtönbüntetésre ítélték. 1961-es szabadulása után segédmunkás, majd ismét esztergályos lett, 1986-tól nyugdí-

jas. 1988-tól ismét cserkészvezető, 1990-ben a miskolci 56-osok baráti körének egyik alapítója. 
1140

 Szitovszky Zoltán Nehézszerszámgyár Miskolc, a Borsod Megyei Munkástanács elnökhelyettesévé válasz-

tották.10 év börtönt kapott. 
1141

 Az 1956-os Intézet Oral History Archívuma, 231. számú interjú, készült 1990-ben. 

http://www.rev.hu/sulinet56/online/szerviz/oha/foldmdp.htm 

http://www.rev.hu/sulinet56/online/szerviz/oha/foldmdp.htm


Rónaföldi Zoltán  A „borsodi kooperáció” és Kazincbarcika építése 670 

Földvári Rudolf 

A személyes példamutatáson keresztül szerettem volna magamnak tekintélyt és politikai befo-

lyást szerezni
1142

 

– Fokozatosan meggyőződhettek a munkatársaim is, a vezetőtársaim is és a lakosság 

is, hogy nem egyeduralkodó parancsnokuk vagyok, hanem velük együtt gondolkodó és cselek-

vő első titkáruk, megyei vezetőjük. A személyi tekintélyem, az akkori helyzetnek megfelelően, 

eleve adódhatott volna a központi vezetőségi tagságból és a megyei első titkári beosztásból, ez 

azonban hivatalból járó tekintély lett volna, ezért igyekeztem fokozatosan másra váltani közös 

gondolkozással, közös cselekvéssel. A személyes példamutatáson keresztül szerettem volna 

magamnak tekintélyt és politikai befolyást szerezni.  

– Ezt milyen körben sikerült elérnie?  

– Úgy érzem, hogy ezt '56. november 4-ig megértette mindenki. A vezetőtársaim is, a 

munkatársaim is, a lakosság is, szóval mindenki, akivel személyes kapcsolatba kerültem, és a 

közös gondolkodás és viták eredményeként meg is egyeztünk az alapvető kérdésekben.  

– Miből táplálkozhatott például az a vélemény Önről, hogy üldözte a Petőfi Kört?
1143

  

– A megyében akkor ilyet nem hallottam, sőt máshol sem, egészen 1980-ig. Először a 

Méray-könyvben,
1144

 majd a Bili Lomax-könyvben
1145

 Krassó György lábjegyzetében jelent 

meg rólam ez. Hogy ők ezt honnan vették? Én arra gyanakszom, hogy talán a vitákat vélték 

üldözésnek. Én viszont az üldözést úgy fogom fel, hogy az üldöző üt, vág, börtönbe küld, 

akasztat, gyilkoltat, annak súlyos következményei vannak. Akik ezt írták rólam, nem tudnak 

egyetlen példát sem megemlíteni erre vonatkozóan. Ha azt, hogy én vitatkoztam például az 

Irodalmi Újságban az írók azon véleményével, amit nem tartottam helyénvalónak, üldözésnek 

mondják, akkor mondják üldözésnek, én viszont nagyon demokratikus vitának fogom fel. Senki 

sem tud ideállni azzal, hogy retorzió ért valakit Borsodban azért, mert nem volt egy platfor-

mon velem. Ezt hitelesítette a fő „üldözött", Bihari Sándor
1146

 költő azzal, hogy 1956. október 

23-án „Jó szívvel és tisztelettel" dedikációval adta át Summa című kötetét. 

 – Mit sikerült elérnie a személyes tekintélyével?  
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 Az MDP Borsod megyei első titkára, majd a megyei munkástanács elnöke 1956. októberben. 
1143

 A Petőfi Kör rövid életű magyar értelmiségi mozgalom volt az 1950-es évek derekán, amely fontos szerepet 

töltött be a kommunista rendszernek az 1956-os forradalomhoz vezető erjedésében. A Petőfi Kör 1955 márciu-

sában alakult meg, valódi feladatát, a nyílt viták szervezését azonban csak az SZKP XX. kongresszusát követő 

időszaktól tehette meg. Első nyilvános rendezvényét csak 1956. március 17-én tarthatta a Petőfi Kör. 1956 tava-

sza és ősze közt a Kör 12 jelentős vitát rendezett. Ezek közül a legnagyobb visszhangot a június 27-én rendezett, 

tüntetésbe torkolló sajtóvita kapta. A meghirdetett helyszín, a Tiszti Ház (a volt tiszti kaszinó) Váci utcai nagy-

terme nem volt elegendő az érdeklődők befogadására: a teremben, az épület udvarán és az utcán közel hétezer 

ember gyűlt össze. A felszólalók, írók, újságírók a szabad sajtó és Rákosi menesztése mellett emeltek szót addig 

szokatlan nyíltsággal. 
1144

 Méray Tibor: Nagy Imre élete és halála. Budapest, 1989. Bibliotéka Kiadó. 202. o.  
1145

 Lomax, Bili: Magyarország, 1956. Ford. és kieg. Krassó György. Budapest, 1989. Aura Kiadó. 108. o. 270 
1146

 Bihari Sándor (Kisgyőr, 1932. augusztus 17. – 2011. január 27.) magyar költő.1951-1955 között a Kossuth 

Lajos Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának magyar irodalom szakán tanult. 1955-1956 között Mis-

kolcon a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat irodalmi és művészeti szaktitkára volt. 1956-ban elítélték, majd 

1958-1959 között internálták. 1959-1963 között a miskolci Városi Könyvtárban dolgozott könyvtárosként. 1963-

1974 között a Magyar Televízió szerkesztője volt. 1974-1990 között az Új Írás versrovatvezetője volt. 2000-től a 

Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia tagja volt. 
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– Egy mondatban fogalmaznám meg a leglényegesebbet: elértem azt, hogy talpon tud-

tunk maradni az októberi viharban. Én azt hiszem, hogy ez a legkomolyabb eredmény, amit 

egy ilyen beosztásban dolgozó valaki olyan feltételek mellett, ahogy akkor dolgozni lehetett, el 

tudott érni. Talpon tudtunk maradni, és bizonyos értelemben mérséklő hatást tudtunk gyako-

rolni az akkor néha az egeket ostromló eseményekre is.  

Miskolcon '56 tavaszán megindult a lakásépítési program, amely kezdte megoldani a 

lakosság legakutabb problémáját. Bizonyos értelemben fel tudtam hívni a kormány és a párt-

vezetés figyelmét, hogy nem szabad azt a politikát folytatni az ipari területeken, amilyet foly-

tat, hogy csak feszíti a húrt azzal, hogy termeljen egyre többet a régió, és ugyanakkor anyagi, 

szociális, kulturális, egészségügyi és egyéb ellátásban messze lemarad az országos átlag mö-

gött. Azt hiszem, hogy ez a munkám inkább a későbbiekben, évekkel '56 után kamatozott. No-

vember 4-e után sem lehetett a padló alá söpörni ezeket a problémákat. A tömegkapcsolatok 

javításában sikerült úgy dolgozni, olyan eredményt elérni, hogy kezdett kialakulni a lakosság-

ban az a vélemény, hogy vannak emberek, testületek mind a pártban, mind a tanácsban, akik-

hez fordulni lehet és érdemes, mert pozitív következményei is vannak.  

Az értelmiségi köröket – gondolok itt a volt koalíciós pártok vezetőire is – sikerült 

meggyőznünk arról, hogy becsüljük őket, számítunk rájuk, velük együtt akarunk gondolkodni 

a helyi politika kialakításában, számítunk a véleményükre, javaslataikra, bírálataikra. Hát ezt 

sikerült elérnem Miskolcon és Borsodban a személyes tekintélyemmel vagy a személyes ha-

talmammal. Mindebben az a meggyőződésem vezetett, hogy a hatalom arra való, hogy birto-

kában csak a lakosságot, a hazát szabad hűségesen szolgálni.  

– Mit jelentett a gyakorlatban az egypárti irányítás?  

– Az akkori tapasztalataimat kiegészíti és markánsan alá is húzza az azóta eltelt 33 év 

is. Az egypárti irányítás a parancsuralmat jelentette. Ma azt mondjuk, hogy egypárti diktatú-

rát, az azzal járó nagyon súlyos torzulásokkal és igen káros következményekkel együtt. A párt 

minden utasítását, minden határozatát csak végrehajtani vagy végrehajtatni lehetett. Ezek a 

határozatok csak egy szűk körű vezetés döntései voltak. Ezekből hiányzott a lakosság vélemé-

nye, akarata. Az a rendszer nem tűrte az ellenvéleményeket, az alulról jövő kezdeményezése-

ket, pláne nem a követeléseket. Retorziókkal válaszolt mindezekre. A párt nem ellenőrizte ön-

magát, a lakosságnak meg nem volt joga és lehetősége, hogy éljen az ellenőrzéssel. Megszü-

lettek az új Csák Máték, általánossá vált a protekció, a jogtalan privilégiumok rendszere és a 

törvénytelenségek sora. A lakosság nem érezhette magáénak azt a politikát, hiszen gondjai 

hónapról hónapra súlyosbodtak. Ez a rendszer a vezetők önállóságának és felelősségének is 

gátja volt. A párt, ahelyett hogy politizált volna, mindenhez érteni akart, ugyanakkor az ehhez 

szükséges feltételekkel nem rendelkezett. '56 októbere döbbenetes erővel bizonyította mindezt. 

A legfőbb tanulság az, hogy az egypárti rendszer megreformálhatatlan. Ezt bizonyították a 

poznani események is 1956 nyarán. Ezek keserű tanulságainak levonása jelentette politikai 

tevékenységem második – de már mindent eldöntő – fordulópontját. Ezért jelentettem ki az 

utolsó kibővített járási titkári értekezleten: a poznani eseményeket kiváltó döntő ok az volt, 

hogy a lakosság – főleg a munkások – jogos követelései süket fülekre találtak, és nálunk is 

bekövetkezhetnek hasonló robbanások, ha nem oldják fel a megyénkben is meglévő súlyos 

feszültségeket minél hamarabb. Emellett meg kellett fogalmaznom a magam számára, ha ná-
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lunk is bekövetkezne a poznanihoz hasonló robbanás, akkor a helyem a jogos követeléseket 

támasztók oldalán kell legyen.  

– Elérkeztünk '56. október 23-hoz.  

– Erre a napra két programunk volt Miskolcon. Az egyik Illyés Gyula és Szabó Lőrinc 

részvételével egy író-olvasó találkozó, amire meghívták a megyei pártbizottságot is. Az írók 

miskolci csoportja rendezte a városi pártbizottsággal és a városi tanáccsal együtt. Úgy dön-

töttünk, hogy én megyek erre a rendezvényre, mert a megyei pártbizottság többi vezetője úgy 

félt az értelmiségtől, mint ördög a tömjénfüsttől. Ennek egyrészt az volt az oka, hogy nem 

érezték kellően felvértezettnek magukat egy-egy ilyen párbeszédhez, vitához. Később aztán 

rájöttem, hogy ennek más oka is van. Korábban olyan tüskéket döfködtek több értelmiségibe, 

amelyek elég fájóak, bántóak voltak, és tartottak attól, hogy ezekkel a döfésekkel is szembe 

kell nézniük egy-egy ilyen találkozón. Még '56 nyarán volt egy értelmiségi párbeszéd, ahol 

többen is elmondták, hogy őket milyen sérelem érte korábban.  

Az író-olvasó találkozó talán öt órakor kezdődött. Nagyon érdekes, színvonalas, szinte 

politikamentes irodalmi rendezvény volt.  

– Hogyan lehetett október 23-án politikamentes beszélgetés?  

– Magam sem tudom most megválaszolni, de tény, hogy elsősorban Szabó Lőrinc ver-

sei hangzottak el, és a versekről beszélgettünk. A találkozó utáni szűkebb körű beszélgetésen 

már szóba kerültek politikai kérdések is. Illyés Gyula megkérdezte, hogyan akarunk kilábalni 

abból a helyzetből, amely már érezhetően rendkívül feszült és robbanásveszélyes volt. Azt 

válaszoltam, hogy megpróbálunk úgy, ahogy addig, a saját erőnkre támaszkodva, mert vajmi 

kevés segítséget kaptunk addig is a felső vezetéstől a legalapvetőbb problémáink megoldásá-

hoz. Illyés Gyula a maga kis ravaszkás mosolyával hozzátette, hogy „hát erőt és sikereket 

kívánok nektek, de nem tudom, hogy megbirkóztok-e, meg tudtok-e birkózni ezekkel a problé-

mákkal, ezekkel a feladatokkal".  

A másik programunk az egyetemi nagygyűlés volt. Már 22-én is volt gyűlés az egyete-

men,
1147

 sőt azt megelőzően is, hiszen nagy vita folyt arról, hogy maradjon-e a DISZ, vagy 

jöjjön a MEFESZ. Ezen a 23-i gyűlésen Grósz Károly
1148

 vett részt, és ha jól emlékszem, azzal 

engedtem el őt az egyetemre, hogy nem az a döntő egy szervezet életében, hogy mi a neve, 

hanem hogy mit csinál, kiknek az érdekeit vállalja fel. Olyan program kell, amely megfelel a 

diákság, az egyetemisták érdekeinek. Grósz megkérdezte, hogy milyen álláspontot képviseljen, 

ha fel kell szólalnia. Ismételten a figyelmébe ajánlottam azt a parlamenti kritikánkat, amely 

Miskolc és Borsod lehetetlen helyzetéről szólt
1149

 a júliusi Kónya Lajos-féle irodalmi esten és 

a koalíciós pártvezetők október 14-én megtartott találkozóján elhangzottakat, valamint az 

                                                           
1147

 Október 22-én délután a Miskolci Nehézipari Egyetem diákparlamentje, csatlakozva a Budapesti Műszaki 

Egyetemhez, 11 pontos követelést fogadott el. L. még Ungváry Rudolf: Utána néma csönd. 38^9. o 
1148

 1954-től 1959-ig a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei pártbizottság agitációs és propagandaosztályának vezető-

je. 1956. október 26-28-ától egyben a megyei pártbizottság lapjának, az Északmagyarországnak a felelős szer-

kesztője is. „Grósz Károly '56-ban is olyan magatartást tanúsított, amelyből sohasem tűnt ki egyértelműen, hogy 

hova kötelezte el magát. Arra lehetett következtetni, hogy talán a Földvári-vonal mellett van, aztán kellő időben 

arcot változtatott, és hirtelen, Kádárhoz hasonló magatartással, 180 fokos fordulattal, pont az ellenkező oldalon 

állt.” (Papp Miklós) 
1149

 Elhangzott 1956-ban az Országgyűlés tavaszi ülésszakán. 272 
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apparátus taggyűlésének nyilvánosságra hozott határozatát
1150

 és azokat az érveket, amelye-

ket az írókkal és az értelmiségiekkel folytatott párbeszédeinken '56 nyarán elmondtunk.  

Amikor este a megyei pártbizottságon találkoztunk, Grósz arról számolt be, hogy na-

gyon szenvedélyes és viharos vita folyt az egyetemi nagygyűlésen, és az állásfoglalásokat be-

küldték vele a megyei párbizottságra. Ami a követeléseket illeti, a külpolitikai problémák – a 

Varsói Szerződés azonnali felbontása és a szovjet hadsereg azonnali kivonása az országból – 

voltak a legsúlyosabbak, a többi olyan, hogy azokkal vitázni se kellett, reálisak, elfogadhatóak 

voltak.  

Grósz elém tette az írásba foglalt pontokat, ezzel áttette a felelősséget az én asztalom-

ra. Elolvastam, és mondtam neki, hogy közöltesse a másnapi Északmagyarországban az egye-

temisták valamennyi követelését azzal, hogy a megyei pártbizottság egyetért a politikai, a 

gazdasági, a szociális és a kulturális követelésekkel, azok teljesítését támogatja, mint ahogy 

eddig is tette, de a Varsói Szerződés azonnali felmondásával és a szovjet csapatok azonnali 

kivonásával nem ért egyet. Ezt Grósz Károly akkor meg is tette.
1151

 Az volt a véleményem, 

hogy ezek olyan külpolitikai problémák, amelyeket annak idején nem a miskolci egyetemen, 

nem a miskolci pártbizottságon döntöttek el, és nem is ott fogják fölmondani. Hiába követe-

lünk mi bármit, ha a nemzetközi helyzet nem teszi lehetővé, nem fog történni semmi. 

 – 23-án reggel megjelent az Északmagyarországban a megyei pártbizottság levele az 

MDP Központi Vezetőségéhez.  

– Ez a levél a megyei pártbizottság apparátusában dolgozó pártszervezet taggyűlés-

ének határozata,
1152

 ami teljes szinkronban volt az egyetemisták és a munkások akkori követe-

léseivel. Ezt a határozatot meg kellett hoznunk, nem várhattunk tovább, tiszta vizet kellett ön-

teni a pohárba. Mondhattunk bármit a felső vezetésnek, intézkedések nem történtek. Ez az 

állásfoglalás a bizonyítéka annak, hogy szakítottunk azokkal a pártvezetőkkel és testületekkel, 

amelyek ennek az ellenkezőjét vallották, és az akaratukat még mindig a népre akarták kény-

szeríteni. 

– Mi volt az oka annak, hogy október 23-ig vártak a megjelentetésével?  

– A határozatot a taggyűlés után elküldtem a Politikai Bizottságnak azzal, hogy azon-

nali választ kérünk rá, de válasz nem érkezett. Teltek a napok, többször felhívtam Ács La-

jost,
1153

 aki mindig csak azt a választ adta, hogy Gerő Ernőék Jugoszláviában vannak, meg 
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 Levél a Központi Vezetőség Politikai Bizottságához.  Északmagyarország, 1956. okt. 23.   
1151

   A 11 pontos követelés egy része az Északmagyarország 1956. okt. 25-i rendes számában jelent meg, hiány-

talanul az okt. 25-i második, rendkívüli számban.   
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  1956. okt. 13-án a megyei pártaktíva, 15-én a megyei pártbizottság apparátusában működő pártszervezet 

taggyűlésének kritikus állásfoglalását október 17-én a megyei pártbizottság vezetői levélben jutatták el a Köz-

ponti Vezetőséghez. 
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 Ács Lajos akkor az MDP PB tagja, a KV titkára volt. (1922. szeptember 22-én született Budapesten. 1943-

ban munkásmozgalmi kapcsolatai miatt kényszerült abbahagyni egyetemi tanulmányait. 1945-ben belépett az 

MKP-be, 1948 szeptemberében lett a KV Instruktorosztályának vezetője. 1949-ben az KV Szervezési Osztályán 

dolgozott, majd a következő évben Somogy megyei első titkárnak nevezték ki. 1951 februárjában az MDP II. 

kongresszusán KV-póttagnak választották. Moszkvában pártakadémiát végzett. 1951 szeptemberében a KV Párt- 

és Tömegszervezetek Osztályának helyettes vezetője lett. 1953. június 26–27-én, az MDP KV újraválasztásakor 

PB-tag lett, Rákosit támogatta Nagy Imrével szemben. 1954-ben, az MDP III. kongresszusán a KV Titkárságá-

nak tagjává nevezték ki. 1955 áprilisától 1956 októberéig ideológiai titkárként dolgozott. 1955-ben tagja volt a 

Moszkvában tárgyaló MDP delegációnak. A magyar párt- és kormánydelegáció 1956. októberi jugoszláviai útja 
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kell várni, amíg visszajönnek, mert ő egyedül nem hivatott erre választ adni. Ahogy teltek a 

napok, egyre forróbb lett a politikai légkör Miskolcon és Borsodban. Eljött az az idő, amikor 

saját felelősségemre kellett döntenem, hogy tovább hallgatunk, vagy a megye nyilvánossága 

elé tárjuk a véleményünket. Az volt a meggyőződésem, hogy tovább nem várhatunk, itt van az 

utolsó óra utolsó perce, amikor le kell tennünk a garast. Nagy megrökönyödést keltett, nem 

olvasott még ilyet senki az Északmagyarországban 1945 óta. Akkor nem volt idő és lehetőség 

arra, hogy megtudjam, milyen a visszhangja, csak később, főleg a börtönben beszélgettem 

erről a miskolciakkal, akik elmondták, úgy mellbe vágta őket, hogy csuda, hogy a megyei 

pártbizottság a Központi Vezetőséggel szemben ilyet ki mer mondani. 

 23-án napközben több telefonváltásom volt Budapesttel az egyetemisták felvonulásá-

val kapcsolatban. A végén kiderült, hogy a felvonulásból tüntetés lett. Az író-olvasó találko-

zón összefutottam Németh Imrével, aki korábban a kisgazdapártnak volt a megyei vezetője. Ő 

megkérdezte, hogy vajon milyen zűr lesz a pesti tüntetésből. Én azt mondtam, nem hiszem, 

hogy nagy zűr lesz belőle, hiszen az, amiért a fiatalok kimentek az utcára, nagyon tisztességes, 

becsületes és vállalható álláspont.  

Este felhívtam telefonon Gerő Ernőt – mielőtt még elmondta volna azt a hírhedt be-

szédét –, és közöltem vele, úgy látom, hogy ég már a lábunk alatt a talaj, és ki is fog csúszni 

alólunk, ha nem intézkednek a legfontosabb személyi, politikai, gazdasági, szociális és jogi 

kérdésekben. Azt válaszolta, hogy sor kerül majd mindenre, de elsősorban pihenni szeretné-

nek egy keveset, mert nagyon elfáradtak a jugoszláviai úton. Azt mondta, hogy össze fogják 

hívni az országgyűlést, később a pártkongresszust is. Ez olyan nesze semmi, fogd meg jól vá-

lasz volt. Talán tíz percig tartott ez a beszélgetés, én türelmetlen voltam, ő pedig fáradt.  

Ezután megkaptuk a kért „segítséget", az esti Gerő-beszédet a rádióban. Ez olaj volt a 

tűzre. Ezután döntenünk kellett, hogy milyen álláspontot képviseljünk, helyeseljük a beszédet, 

vagy utasítsuk vissza. Úgy döntöttünk, hogy a másnapi Északmagyarországban egy rövid hír-

ben visszautasítjuk.
1154

 Ezzel az volt a célunk, hogy nyíltan deklaráljuk, a megyei pártbizott-

ság helyesli és támogatja a lakosság jogos követeléseit. Arra nem volt mód, hogy összehívjam 

a megyei pártbizottság tagjait, de meggyőződé-sem, hogy a többség egyetértett volna ezekkel 

a kérdésekkel.  

– Származott valamilyen hátránya abból, hogy saját hatáskörben döntött?  

– Engem ítéltek el, mint ellenforradalmárt, a többiek meg úgy-ahogy kimosták magu-

kat, pedig a megyei pártbizottság harmada-negyede személy szerint is részt vett ezekben a 

döntésekben.  

                                                                                                                                                                                     

idején Gerő Ernőt helyettesítette. Később aztán saját elvbarátai azért marasztalták el, hogy semmit sem tett a 

forradalom kitörése ellen! Ugyanúgy, ahogy a többiek sem… Amikor a külföldön levő Gerőt telefonon próbálta 

meg tájékoztatni a kialakult helyzetről „hisztérikus”-nak nyilvánították! Az 1956. október 23–24-re virradó éj-

szakán tartott KV-ülésen kimaradt a vezető testületekből, október 30-án, a lengyel követségen kapott menedéket. 

1958 őszétől a Magyar Nemzeti Bank osztályvezetője. 1961-ben Közgazdaság-tudományi kandidátusi címet 

szerzett, két év múlva főosztályvezető-helyettessé léptették elő. 1965–66-ban Ford-ösztöndíjjal az Egyesült Ál-

lamokban tanult. Hazatérése után a Pénzügyminisztériumba került főosztályvezető-helyettesként, nemzetközi 

pénzügyekkel és pénzelmélettel foglalkozott. 1968. szeptember 14-én, munkahelyén öngyilkos lett. 
1154

 A visszautasítás utal a Központi Vezetőséghez intézett levélre, amelyre Gerő Ernő beszéde nem adott vá-

laszt, egyben kéri a megye lakosságát, hogy őrizze meg a megye nyugalmát és rendjét, anélkül hogy engedne 

jogos követeléseiből. Északmagyarország, 1956. okt. 24. 274 
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Az nekem nem okozott problémát, hogy állást kell foglalni az általam helyesnek tartott 

követelések mellett, de szorongást és vegyes érzelmeket váltottak ki belőlem a radikális és 

abszolút kielégíthetetlen követelések. Azonban itt se tudtam mást tenni, mint vállaltam a fele-

lősséget, hogy állást foglaljak ellenük, és megpróbáltam mindent megtenni, hogy távol tart-

sam akár az egyetemistákat, akár a munkásokat vagy bárkit az irreális követelések támasztá-

sától és azonnali végrehajtásától.  

– Gondolt-e arra, hogy valamiféle védelemre lenne szüksége a pártbizottságnak?  

– Nem! Sok személyes találkozásom volt ezt megelőzően a megye lakosságával, doku-

mentumokkal bizonyítottuk a szándékainkat, ezért úgy gondoltam, hogy nyilván nem fogják a 

fejünket venni, a vérünket és az életünket követelni. Legfeljebb annyit mondanak, hogy bát-

rabban, gyorsabban előre azokban az ügyekben, amelyekről korábban beszélgettünk. Abban 

az időben központi utasításra elrendelték a pártbizottságok épületének rendőri védelmét. 24-

én odajött egy karhatalmi egység, de 25-én megkértük őket, hogy hagyják el az épületet. Még 

egyszer hangsúlyozom, hogy arra az erkölcsi tőkére kívántam támaszkodni azokban a viharos 

napokban is, ami a munkánkat jellemezte 1954-től.  

Amikor a budapesti lövések hírét vettem, azon gondolkodtam, hogy mi lehet az oka, kik 

lőnek kiket, miért lőnek. Egyszerűen nem tudtam állást foglalni, nem tudtam a helyére tenni a 

dolgokat.  

23-án a megyéből is, Miskolcról is sorra futottak be az információk arról, hogy nagy a 

nyugtalanság, gyűlés, gyűlést követ. Pataki László, a miskolci másodtitkár a DIMÁVAG köve-

teléseit hozta hozzám. Tartalma hasonló volt az egyetemisták követeléseihez, azzal a különb-

séggel, hogy náluk a termeléssel kapcsolatos követelések voltak a hangsúlyosabbak. Pataki 

arról számolt be, hogy a kezébe adták a pontokat, de arról már nem tudott elszámolni, hogy ő 

milyen álláspontot képviselt a DIMÁVAG-ban. Azt a következtetést vontam le a válaszaiból, 

hogy nem is mert felszólalni. A diósgyőri munkások eredeti 17 pontja között nem szerepelt a 

szovjet csapatok kivonásának és a Varsói Szerződés felbontásának követelése. Ezeket utólag 

írták a lap aljára. Pataki nem tudta megmondani, hogy ki, vagy kik írták oda, csak annyit 

mondott, az egyetemistáktól is volt valaki a gyűlésen, és ők szorgalmazták, hogy az is kerüljön 

oda.  

23-án este, amikor elhangzott a rádióban, hogy összehívták az MDP Központi Vezető-

ségét,
1155

 újra telefonáltam az Akadémia utcába, Köböl Józseffel tudtam beszélni, aki azt 

mondta, hogy még csak kevesen érkeztek meg, de én csak nyugodtan maradjak Miskolcon, 

hiszen úgysem tudok Budapestre jutni.  

Késő este vagy éjszaka hazamentem, de korán reggel újra bent voltam a pártbizottsá-

gon. Akkor is megpróbáltam telefonon kapcsolatot teremteni a Politikai Bizottság tagjaival, 

de az ügyeletes válasza mindig az volt, hogy üléseznek, értekeznek, ezt csinálják, azt csinálják, 

csak éppen a telefont nem vették a kezükbe, vagy nem tudtak kapcsolni hozzájuk. Ekkor elha-

tároztam, hogy ha törik, ha szakad, másnap, tehát 25-én Budapestre megyek, hogy megtud-

jam, miért ülésezik folyton a Központi Vezetőség, és hogyan foglalnak állást a kialakult hely-

zettel kapcsolatban.  
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  Kossuth és Petőfi Rádió, 1956. okt. 23.22 óra 22 perc. A forradalom hangja.  27. o. 
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Kora délután lélekszakadva, falfehéren beállított a szobámba Gyárfás János, a megyei 

pártbizottság másodtitkára. Rémült hangon, magából kikelve mondta, hogy a DIMÁVAG-ban 

rettenetesen nagy baj van, tüntetni akarnak. Kérdeztem, hogy mit mondott nekik. Azt válaszol-

ta, hogy semmit sem tudott mondani, nem hallgatták meg, el kellett menekülnie a gyárból. Ez 

azért ütött szíven, mert ő volt a folyamatosság a pártbizottságon, régen ott dolgozott, sok 

munkás ismerte, vajon miért kellett menekülnie? Nem találtam magyarázatot, fogtam magam, 

kimentem a DIMÁVAG-ba. Ott egy nagy teremben rengeteg ember volt, vitatkoztak, veszeked-

tek. Odamentem az elnökséghez, mondtam, hogy itt vagyok, van-e valami, amit meg kell vitat-

ni a megyei pártbizottsággal. Elkezdtek záporozni felém a kérdések és a már pontokba foglalt 

követelések. Normarendezés, bérrendezés, vasúti kedvezmény visszaadása és a nyugdíjasok 

helyzetének rendezése szerepelt a pontok között. Arra voltak kíváncsiak, hogy mi mit teszünk 

ezzel kapcsolatban. Elmondtam, hogy mi az, amiben már tettünk valamit, és mi, az, amiben 

még nem, de követeltük ezt és ezt. Ekkor kezdtek kicsit finomabbak, udvariasabbak lenni a 

kérdések, és az élesen induló vita türelmesebb mederbe terelődött. A többórás vita után meg-

egyeztünk abban, hogy mindenki a maga frontján, a maga módján igyekezzen érvényt szerezni 

a követeléseknek. A nagy része a kormány hatáskörébe tartozott, a vérmesebb felszólalók el-

mondták, ha kormány nem teljesíti a követeléseiket, akkor tüntetni fognak. Mit tudtam neki 

mondani? Jó, rendben van, megértem, hogy kíváncsiak a kormány véleményére felhívok vala-

kit telefonon, kérjék meg, hogy jöjjön ide Miskolcra, és vele beszéljék meg a problémákat.  

– Volt ennek akkor reális esélye?  

– Szerintem volt. Ha én, mint megyei titkár arra a hírre, hogy a másodtitkáromnal me-

nekülnie kellett a gyárból, azonnal kimentem, akkor abból indultam ki, hogy egy vezetőnek 

kutya kötelessége ilyen helyzetben odamenni és választ adni az emberei kérdéseire, hívják 

akár Gerőnek, akár Földvárinak, akár Hegedűs Andrásnak. Naiv voltam, meg kell mondjam. 

Csak Kiss Károllyal tudtam beszélni, aki a Politika: Bizottság tagja, a Központi Vezetőség 

titkára volt, nem akárki. A válasz az volt, hogy nem tudnak se jönni, se telefonon tárgyalni, 

mert nagyon fontos dolgokkal vannak elfoglalva. Ezután elemi erővel tört ki a felháborodás, 

újra tüntetni akartak. Kínomban azt javasoltam, hogy másnap elmegyek Budapestre, bízzanak 

meg néhány embert, akit magammal viszek, összehozom őket a miniszterelnökkel, és lehetővé 

teszem, hogy közvetlenül tőle kapjanak választ. Ezt elfogadták, megegyeztünk, hogy nem tün-

tetnek, és másnap találkozunk a gyárkapu előtt. Ez volt életem egyik legizgalmasabb, legmeg-

rázóbb politikai gyűlése.  

– Voltak-e olyan pillanatok, amikor úgy érezte, hogy nem tud úrrá lenni a tömeghan-

gulaton?  

– Fölmerült bennem, de ahogy telt az idő, tapasztaltam, hogy lehet az emberek józan 

eszére hatni. Az volt az érzésem, hogy nem szabad elmenekülni a gyárból, ahogy a másodtit-

károm tette, hanem meg kell magyarázni, hogy van egy bizonyos határ, ameddig elmehetünk, 

de ha túllépjük, olyan rizikót vállalunk, aminek nem láthatjuk a végkimenetelét. Úgy éreztem, 

hogy korábban megszereztem azt az erkölcsi-politikai tőkét, amivel a legkritikusabb helyze-

tekben is tiszta lelkiismerettel állhatok az emberek elé. Csak ez adhat elég lelkierőt egy veze-

tőnek ahhoz, hogy akkor is ki merjen állni a tömegek elé, ha mennydörög az ég, nem csak 

akkor, amikor tapsolnak.  
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– A munkástanácsok alakulásáról mikor hallott először?  

– Talán október 22-én vagy 23-án. Munkástanácsok alakítása nem csak az üzemek 

kezdeményezése volt. A SZOT-nak volt egy kongresszusa, ha jól emlékszem, '56 szeptemberé-

ben. Talán a X. kongresszus volt, de ebben nem vagyok biztos.
1156

 Ott már elhangzott, hogy 

jugoszláv példára Magyarországon is munkástanácsokat kell létrehozni. Nem volt részletesen 

kidolgozva, csak általánosan megfogalmazva. Ez a hír szeptember végén, október elején elju-

tott az üzemekbe is.  

– Ki volt ennek a szellemi atyja?  

– Talán Gáspár Sándor lehetett, de nem vagyok benne egészen biztos. Úgy tudom, 

hogy ő járt abban az időszakban Jugoszláviában. Persze nem ez volt a perdöntő, de mint hír 

ott élt a munkások között. Miskolcon a nagyüzemekben kezdődött a munkástanácsok alakulá-

sa, és a DIMÁVAG-ban 24-én már a megfogalmazott követeléseikről folytattunk párbeszédet.  

Mindig azt vallottam, hogy ami a munkások, értelmiségiek, parasztok, tehát a lakosság 

bármilyen rétegének jogos követelése, és ahhoz szervezeti formát is kérnek, vagy követelnek, 

azt el kell fogadni, akkor is, ha a párt azzal nem ért egyet.  Majd a szervezet tettei fogják bi-

zonyítani a létjogosultságát vagy épp az ellenkezőjét.  A 24-i gyűlésen tapasztaltam, hogy a 

munkástanácsok tagjai élvezik munkatársaik bizalmát, hát akkor miért ne fogadtam volna el 

én is őket?  A későbbiek során is tapasztaltam, hogy nagyon derék, a dolgokat kitűnően értő 

és megoldani akaró emberek voltak.  

–  Mikor indult a küldöttség Budapestre?   

 – 25-én reggel. A delegációnak én nem voltam a vezetője, hiszen nem választott meg 

senki, az én szerepem maximálisan a közvetítő jelzővel minősíthető. Az gondoltam, hogy a két 

külpolitikai kérdés kivételével a miniszterelnök is egyetért majd a követelésekkel. Amikor fel-

ajánlottam a közvetítést, akkor még nem tudtam, hogy Nagy Imre a miniszterelnök
1157

 azt 

gondoltam, hogy Hegedűs András is egyetért majd a követelésekkel, és végre is hajtja azokat.  

Reggel, amikor kimentem a DIMÁVAG-ba a küldöttségért, még az előző napinál is 

forróbb hangulat fogadott.  A kiválasztott küldöttek elmondták, hogy az emberek tüntetni 

akarnak, nem tudják erről lebeszélni őket. A hangzavarból az is kihallatszott, hogy jó lenne, 

ha már elindulnánk. Még egyszer megpróbáltam rábírni a tömeget, hogy ne tüntessenek, vár-

ják meg, hogy mit intéz a küldöttség Budapesten. Meg voltam győződve arról, hogy csak pozi-

tív válasszal jöhetünk vissza.  

Három autóval mentünk. Bogár Károlyra, Szitovszky Zoltánra és Koós Istvánra em-

lékszem név szerint a küldöttek közül. Este értünk az Akadémia utcai székházba.  Kistarcsáig 

mentünk autóval, ott a rendőrség parancsnoka azt mondta, hogy nagyon rizikós akkora kara-

vánnal bemenni Budapestre, mert komoly harcok vannak.  Rövid tanakodás után négyen in-

dultunk el. Bogár Károly, Szitovszky Zoltán, még valaki
1158

 és én. Az Akadémia utcai pártköz-
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 1956. szeptember 11-12-én a SZOT IX. teljes ülése volt. 276 
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 A Rádió okt. 24-én  8 óra  13 perckor közölte:  „ A Központi Vezetőség javasolja  a Népköztársaság  elnöki  

Tanácsának, hogy Nagy Imre elvtársat válassza meg a Minisztertanács elnökévé és Hegedűs András elvtársat a 

Minisztertanács elnökhelyettesévé."  A forradalom hangja. 30. o.   
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 Nagypál József, az egyetem küldötte. 
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pontban a küldöttek egy földszinti szobában várakoztak, én pedig elmentem megkeresni a mi-

niszterelnököt.  

 –  Miért nem a Parlamentbe mentek?   

 –  Gondoltam, hogy az Akadémia utcában vannak, mert a Központi Vezetőség ülése-

zett, amelynek a mindenkori miniszterelnök is tagja volt. Először Hegedűs Andráshoz mentem, 

aki eléggé maliciózusan közölte, hogy már nem ő az illetékes az ügyben, keressem meg Nagy 

Imrét.  Órák teltek el, amíg megtaláltam Nagy Imrét, és beszélni tudtam vele. Egy rövid be-

szélgetés volt közöttünk, amelyben én elmondtam, hogy mi szerepel a követelésekben, és mi-

lyen vita volt közöttünk azzal kapcsolatban.  Azt kértem, hogy jöjjön le valaki Miskolcra, és ott 

mondja el a véleményét.  Ez nem sikerült, de készségesen velem jött, hogy találkozzon a kül-

döttekkel.  Barátságosan üdvözölte őket, elmondta, hogy olvasta a pontokat, meghallgatta az 

én tájékoztatásomat is, és kérte a küldötteket, hogy közöljék otthon, a kormány teljesíti a köve-

teléseket. Cserébe azt kérte, hogy segítsenek rendet és nyugalmat teremteni az országban. A 

Szovjetunióval való viszonyról nem esett szó. Nagy Imre hangsúlyozta, hogy azzal a megálla-

podással ért egyet, amiről én tájékoztattam őt. Már előző nap kiderült, hogy a külpolitikai 

követelések nem elsősorban az üzemi munkástanácsok követelései voltak. A munkásokat első-

sorban az a 17 pont izgatta, amit ők állítottak össze. 

Nagy Imre olyan volt, mint egy gyermekeit szerető apa, barátságos, közlékeny, kedve-

sen, egyszerű szavakkal beszélt.  Ez nagyon meghatotta és megnyugtatta a küldötteket.  

A pártközpontban éjszakáztunk, ahol a Parlament előtti sortűz több sebesültjével is ta-

lálkoztunk. Az éjszakát arra próbáltam felhasználni, hogy tájékozódjak a Politikai Bizottság 

és a Központi Vezetőség tagjaitól, de meg kell mondanom, hogy hiába. A vezetők, vagy alud-

tak, vagy a már ismert információkat ismételték, de kézzelfogható, pontos elemzést Budapest, 

vagy az ország helyzetéről nem tudtak adni. Halvány gőzük sem volt arról, hogy mi van az 

országban. Az arcukon a bizonytalanság, a fáradtság és jórészt a kilátástalanság tükröződött.   

Az éjjeli órákban felhívtam telefonon a Borsod megyei pártbizottságot.  Az ügyeletes – 

a nevére nem emlékszem már – közölte, hogy nagy tüntetés volt Miskolcon, megyei munkásta-

nács alakult, sztrájk van és lincselések történtek, megöltek civileket, ávósokat. Ezután meg-

szakadt a telefon, nem tudtam újra kapcsolatot teremteni velük azon az éjszakán.   

– A lincselések 26-án voltak Miskolcon.  Hogyan lehetséges, hogy 25-én éjszaka ilyen 

híreket kapott?  

–  Feltehetően az aggodalom, vagy a félelem szülte, nem volt lehetőségem ellenőrizni.  

Én is úgy tudom, hogy 26-án történt, bár egyesek szerint már 25-én is történt valami.
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  Elég 

elszomorító és elkeserítő volt.  Nem tudtam a helyére tenni a dolgokat, mi történhetett, aminek 

ez lett a következménye.  Később megkerestem a küldötteket, őket is megdöbbentette a hír. 

Megkérdeztem tőlük, hogy ezek után is tartják-e a Nagy Imrének tett ígéretüket, hogy segíte-

nek a kormánynak rendet teremteni. Igennel válaszoltak, de a hangjukból az aggodalom is 

kicsendült.  Bennem is motoszkált a kérdés, hogy mi vár ránk, ha hazamegyünk Miskolcra.   
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26-án délelőtt részt vettem még az MDP Központi Vezetősége nagyon viharos utolsó 

ülésén. A tagok fele-kétharmada nem volt ott. A vita nem volt sem lélekemelő, sem megnyug-

tató, sem iránymutató, a vélemények heves összecsapása és a túlfűtött indulatok jellemezték. 

Kisebb-nagyobb csoportok jöttek-mentek, egymás szavába vágtak, szinte alig lehetett kiszűrni 

a hangzavarból, hogy ki milyen álláspontot képvisel. Az a döntés született, hogy a Központi 

Vezetőség feloszlatja önmagát, és választ egy öttagú bizottságot, vagy elnökséget, amelynek 

tagjai lettek: Kádár János, Nagy Imre, Münnich Ferenc, Apró Antal és Kiss Károly.  Tehát 

26-án a déli óráktól nem volt a pártnak Központi Vezetősége – hiába hivatkoznak rá –, csak 

az öttagú elnökség, amely, úgy látszik, hattagúra dagadt, mert olvasok olyan dokumentumo-

kat, amelyekben Szántó Zoltán neve is szerepel.  Volt ebben ráció, hiszen úgysem tudták volna 

összehívni az összes tagot abban a politikai helyzetben.  Kádár János vezette az ülést, és ott 

ült még Gerő Ernő, Kiss Károly, Nagy Imre, Apró Antal is.  Az addigi szokásoknak megfelelő-

en kész tervvel jöttek.  Nyilván előtte megbeszélték, hogy az az öt ember legyen, nem volt erről 

vita.  Rendben van, a feladatot megkapták, csinálják.   

Volt még egy másik állásfoglalás is – szabályos szavazás erről sem volt –, hogy az or-

szágban véget kell vetni a fegyveres harcnak, ha szükséges, akkor a szovjet hadsereg segítsé-

gével. Ebben a kérdésben már voltak felszólalások, amelyek nagyon lehangoltak és elszomorí-

tottak. Marosán György magából kikelve, vörös fejjel, szinte kiabálva követelte a szovjet had-

sereg teljes erejének azonnali bevetését a fegyveres felkelők leverésére. Mások is követelték 

ezt, a nevekre nem emlékszem, de a vezérszónok Marosán volt. Apró Antal rendkívül izgatot-

tan, fennhangon mondta, hogy a bizottságba küldése ne azt jelentse, hogy a végén őt, vagy 

őket tegyék felelőssé, mert intézkedtek bármiben is. Gerő Ernő azt mondta, hogy a végén még 

megéri, hogy kiadják őt a fegyveres felkelőknek. Ezt Donáth Ferenc és Losonczy Géza felszó-

lalására válaszolta. Ha valakik higgadtan, fegyelmezetten mondták el a véleményüket, akkor 

ők voltak azok. Például Donáth Ferenc nagyon nyugodtan hívta fel a pártvezetés figyelmét 

arra, hogy értékelje reálisan a helyzetet. Válassza el a konkolyt a tiszta búzától, és ne a mun-

kást, a diákot, az értelmiséget tekintse és nyilvánítsa ellenforradalmárnak, mert ők nem azok. 

Az országban jogos követelésekért indult mozgalom, amelyből ki kell szűrni a lincseléseket, 

azt is a maguk helyén kell értékelni. Higgadtan magyarázta, hogy konkrét feladatokat kell 

meghatározni, sürgős személyi, politikai, gazdasági intézkedések szükségesek, hogy a tömegek 

lássák, van megfelelő vezetése az országnak. Nem emlékszem már pontosan, van erről jegyző-

könyv,
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 az mégiscsak hitelesebb, mint az én harmincnégy éves emlékezetem.  

– Hogyan emlékszik Nagy Imre és Kádár János szereplésére?  

– Nagy Imre nem szólalt fel, ameddig ott voltam. Kádár Jánosnak a szürke, semmit-

mondó elnöklésére emlékszem, se emellett, se amellett nem foglalt állást. Az ülés után sem 

lettem okosabb, és elhatároztam, hogy megkérdezem Kádár Jánost, hogyan tovább, hiszen én 

nem tudtam kivárni az öt ember döntését, intézkedéseit, mert vissza akartam menni Borsodba. 

Egy szovjet tábornokkal tárgyalt a szobájában, nem tudtam beszélni vele, csak Kiss Károllyal. 

Jellemző a kérdésemre adott válasza, „Földvári elvtárs, tegye azt, amit jónak lát, ha vissza-
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megy Miskolcra!" Ez volt tőle a második nesze semmi, fogd meg jól segítség. Ilyen volt akkor 

a legfelsőbb pártirányítás, hát csoda, hogy odajutottunk, ahova jutottunk?  

Egy óra körül indultam haza a küldöttség tagjaival együtt. Gyalog mentünk Kistarcsá-

ig. Budapest utcáin rendkívül izgatott embereket láttunk. A hangulat nagyon erősen ÁVH- és 

szovjetellenes volt. A Keleti környékén néhány tank száguldott le-föl, és géppuskából, ágyúból 

tüzeltek. Sok fegyveres fiatalt is láttunk. Kistarcsán összeszedtük a társaságot, elindultunk, de 

az éjszakát a gödöllői egyetemen töltöttük. Másnap, 27-én folytattuk az utat hazafelé.  

Nagyon foglalkoztattak bennünket azok a kérdések, hogy mit fogunk tenni, ha hazaé-

rünk, mit lehet egyáltalán tenni. Úgy gondoltuk, hogy a vérontást mindenképpen el kell kerül-

ni. Útközben találkoztunk két szovjet alakulattal. Az egyik találkozás Aszód térségében volt, a 

másik alakulatba Mezőkövesd környékén botlottunk. Nagyon szervezetlennek tűntek. A pa-

rancsnok csak azt hajtogatta, hogy ne menjünk Miskolcra, mert ott már akasztják a kommu-

nistákat. Még én próbáltam őt nyugtatni. Ez az információ erősen megrázta a küldöttség min-

den tagját. Ezután meg kellett kérdeznem a küldötteket, vállalják-e, hogy visszatérnek Mis-

kolcra, és a hallottak után is készek-e arra, amit Nagy Imrének megígértek. Becsületére váljék 

a társaságnak, hogy a válaszuk határozott IGEN volt.  

Azt nem tudtuk, hogy pontosan mi történt a városban. Hallottunk arról, hogy alakult 

egy megyei munkástanács, de hogy mit tett, azt nem tudtuk. Azt javasoltam, hogy menjünk 

egyenesen a DIMÁVAG-ba, ahol beszámolunk azoknak, akik megbízták a küldötteket. Arra 

gondoltam, hogy a küldöttek munkásemberek, és ők a saját üzemükben érzik legjobban és leg-

biztonságosabban magukat.  

– Az Ön biztonsága nem merült fel?  

– Gondoltam, ha velük együtt jöttem el, akkor velük együtt is megyek haza. Ha nekem 

bántódásom esik, akkor nekik is, ha nekik, akkor nekem is. Ez rizikó volt.  

–Félt?  

– Hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem, de nem olyan félelem volt, ami távol tartott 

a cselekvéstől. Mindnyájunkban volt félelem, nem voltunk meggyőződve arról, hogy az összes 

hajszálunk épen marad, mire visszaérünk a DIMÁVAG-ba. Azonban azt tartottam a legfonto-

sabbnak, hogy véget vessünk annak a lehetetlen állapotnak, amelyben az emberek élete nincs 

biztonságban. A kormány velünk volt, a megyében biztosítani kellett a normális életet. Azt 

mondtam a küldöttség tagjainak, hogy kérjenek felhatalmazást az üzemi munkástanácsoktól, 

hogy átvehessék a megye irányítását, és a munkástanácsokkal, az egyetemistákkal, a katonák-

kal meg a rendőrökkel együtt teremtsék meg az élet- és vagyonbiztonságot. Vessenek véget a 

terrorakcióknak, biztosítsák az áruellátást, az egészségügyi ellátást, a közlekedést, és akadá-

lyozzanak meg mindenfajta fegyveres összetűzést, hiszen Miskolcon ágyúkat gyártottunk, és a 

bányákban rengeteg robbanóanyag volt. S miután a kormány ígéretet tett a követelések telje-

sítésére, a termelés beindításának megszervezéséhez is hozzá kell kezdeni. A küldöttség tagjai 

belátták, hogy csak ezt tehetjük.  
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Bementünk a DIMÁVAG-ba, útközben az egyik téren láttuk a lincselések utolsó áldo-

zatát.
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 A kapu előtt találkoztunk Kiss Józseffel, aki a MÁV mérnöke volt és párttag. Röviden 

elmondta, hogy mi történt, amíg távol voltunk. Ő is azt látta a legfontosabb teendőknek, amit 

mi, és javasoltam, hogy ő legyen a megyei munkástanács elnöke, mert a hallottak alapján úgy 

látszott, hogy nincs vezetés, azért olyan zilált a helyzet a városban. Ezzel a többiek is egyetér-

tettek. Így lett a megyei munkástanács elnöke Kiss József. Valamelyik küldött részéről elhang-

zott, hogy jó lenne, ha én is részt vennék a vezetőség munkájában, amit azonnal elfogadtak. 

Így kerültünk mi, a Budapestet megjártak közül többen a megyei munkástanács vezetőségébe. 

A DIMÁVAG-ban a munkások elfogadták a beszámolónkat és a javaslatainkat.  

– Beszámolt a Központi Vezetőség üléséről is?  

– Nem, arról a szégyenfoltról nem volt érdemes beszélni, az talán még jobban elkeserí-

tette volna az embereket. Estefelé bementem a megyei pártbizottságra, ahol Grósz Károly 

beszámolt a távollétünkben történtekről. Bizonytalanul mondta el. Akkor ő inkább azt a vari-

ánst látszott elfogadni, hogy a tömeg támadott először, és a rendőrség, az államvédelem véde-

kezett a sortűznél 26-án, de tényekkel nem tudta alátámasztani ezt a verziót.  

– Nem is próbálták kideríteni, hogy mi történt? 

– November 4-ig nem. Akkor nem a múltba nézés volt a fontos, hanem az élet normali-

zálása. Ők aztán november 4-e után úgy foglalkoztak vele, ahogy a hivatalos álláspont meg-

követelte. Ott a megyei pártbizottságon tudtam meg, hogy a pártapparátus nagy része nem 

mer bejönni a pártbizottság épületébe. Ott tudtam meg azt is, hogy a feleségemet és a kislá-

nyomat egy diósgyőri munkásasszonyhoz menekítették, nehogy bajuk essék. Később kiderült, 

hogy ennek semmi valós alapja nem volt, egy eltúlzott, szükségtelen akció volt. Haza is vittem 

őket hamarosan.  
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védő államvédelmis erők – a megbeszéltek szerint – csak egy fényjelző rakéta fellövése után használhatták lő-

fegyvereiket. A kapuban álló Antal Gyula törzsőrmester feltehetőleg a tömeg nyomásának megfékezésére a kapu 
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maradandó fogyatékosságot okozó sérüléseket. Ezek után a tömeg megostromolta az épületet és számos véres 

esemény történt. Másnap, október 27-én a népharag elsősorban Antal Gyula ellen irányult, akit a történtek fő 

felelősének tartottak. A tüntetők kidobták a Tanácsházaerkélyéről, majd az utcán agyonverték és felakasztották a 

szovjet emlékmű talapzatára 
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A pártbizottságon azt is elmondták, hogy a pártközpontból olyan információt kaptak, 

hogy próbáljanak pozitív hatást gyakorolni az alakuló munkástanácsokra, forradalmi bizott-

ságokra, nemzeti tanácsokra, hogy azok támogassák a Nagy Imre-kormányt. Én arra kértem 

Grósz Károlyt, hogy a jövőben is maradjon egész nap a pártbizottságon, én pedig az időm 

nagy részét azzal töltöm, hogy segítem a megyei munkástanács megszervezését és munkáját.  

– A pártbizottság és a munkástanácsok együttműködése hogyan történt?  

– Azt gondoltam, hogy a pártbizottság tartsa magát, de láttam, hogy már nem ott dől-

nek el a dolgok. Színre lépett a munkásosztály a maga munkástanácsaival, az egyetem a diák-

parlamentjével, és létrejöttek a nemzeti bizottságok is. Nyilvánvaló volt, hogy a tömegek eze-

ket a szervezeteket támogatják, és' mi sem tehetünk mást, ha pozitívan, tehát mérséklőén akar-

juk befolyásolni az eseményeket. Akkor bennem mindenki a megyei pártbizottság első titkárát 

látta. Nyilván már akkor is voltak a pártbizottságon olyanok, akik árulónak tartottak, és a 

másik oldalon voltak olyanok, akik kommunista puccsnak tartották azt, amit a munkástanács-

okkal tettünk.  

Aznap, 27-én éjszaka telefonon hívtak a megyei pártbizottságról, hogy baj van, mert a 

Pingyom dombon állomásozó szovjet csapatok be akarnak vonulni Miskolcra, hogy megaka-

dályozzák a további terrorcselekményeket. Bementem a pártbizottságra, felhívtam a Központi 

Vezetőséget, Kossa Istvánnal
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 tudtam beszélni. Elmondtam, hogy milyen intézkedésekkel 

akarjuk biztosítani a nyugalmat, viszont a szovjet csapatok bevonulása beláthatatlan követ-

kezményekkel járna. Kossa azt válaszolta, hogy megpróbál intézkedni. Visszajelzést nem kap-

tam tőle, de tény, hogy a szovjet csapatok akkor nem vonultak be Miskolcra. Akkor ezzel egye-

tértettek a megyei pártbizottság jelen lévő tagjai, az más kérdés, hogy november 4-e után ezt 

is az én számlámra írták, mint szovjetellenes lépést. Keletkezett is belőle egy legenda. Maro-

sán György 1989-ben kiadott,  A tanúk még élnek című könyvében azt írja, hogy ő 1956. októ-

ber 31-én vagy november l-jén hallotta a Parlamentben, hogy Nagy Imrének azt mondtam: „a 

szovjet tankokat, ha visszajönnek, a saját kezünkkel tartóztatjuk fel." Erre Marosán jól lehor-

dott engem a szájtépő hősködésemért – írja. Én a november 1-jei parlamenti látogatásomkor 

nem is találkoztam Nagy Imrével, Marosán Györggyel meg sohasem találkoztam személyesen.  

– A 25-én létrejött megyei munkástanáccsal hogyan alakult a viszonyuk?  

–  Én nem tudtam, hogy milyen körülmények között és milyen célokkal, kikből alakult 

az a munkástanács. Visszaérkezésünkkor a DIMÁVAG-ban azzal bízták meg a küldötteket, 

hogy menjünk be a 25-én megalakult munkástanácsba, és folyjunk be a vezetésbe az előbb 

említett célok megvalósításáért. 29-én volt egy gyűlés a megyei tanács tanácstermében, ahol a 

már meglévő munkástanácsba bekerültek a munkások választotta vezetők és Kiss József, mint 

elnök. Hangsúlyozom, hogy nem új megyei munkástanács alakult, hanem a hazatérésünk után 

a DIMÁVAG-ban javasoltak kerültek be a régi munkástanácsba. Én nem tudom, hogy 29-én 

mi történt a tanácskozáson, ahol sok száz ember vett részt a megyéből, mert csak a végére 

értem oda. Azt sem tudom, hogyan jött létre ez a tanácskozás. Tény, hogy amikor bementem, 

azzal fogadtak, hogy nagy baj van, mert a rengeteg ember azt mondja, hogy valami puccs 

történt, valamit tenni kéne. Tényleg óriási zűrzavar volt. Bementünk a tanácsterembe, kértem, 
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hogy hallgassanak meg. Elmeséltem az utunkat, Nagy Imre válaszát a követelésekre és azt, 

hogy milyen ígéretet tettek a küldöttek a kormánynak. Kértem, vegyék tudomásul, hogy azok a 

küldöttek kerültek be a megyei munkástanácsba a régiek mellé, akik Budapesten jártak, és ez 

a kollektíva fog tovább dolgozni a célok elérése érdekében. Elénekeltük a Szózatot, és vége 

lett a tanácskozásnak. 

Ezután az összeolvadt két rész elkezdett tevékenykedni, mint kiegészített munkástanács. 

Tőlem azt várták, hogy vegyek részt a munkában, a célok, a módszerek kialakításában. Én azt 

ajánlottam, hogy a tanácsi szakapparátus zavartalan működésének biztosítása nélkülözhetet-

len, ezért a munkástanács tagjait szervezzük a megyei tanács osztálytagolódásának megfelelő 

bizottságokba, és működjenek együtt a tanácsi apparátussal. A katonai bizottság vezetője Ko-

ós István Béla, a DIMAVÁG munkása lett, a lelke Zombori Sándor ezredes, akinek egy szer-

vezett katonai egység állt rendelkezésére, és maga mellé vette a felfegyverzett egyetemistákat, 

munkásokat és azokat a rendőröket, akik még rendőrök mertek maradni. Járőröztek a város-

ban, és így sikerült elérni, hogy november 4-ig emberéletet nem követeltek az események. Ké-

sőbb meg is kapták érte a megfelelő „jutalmukat". Az ipari és energetikai bizottság elsősor-

ban a lakosság és az üzemek áramellátását biztosította. Ennek a bizottságnak volt a feladata a 

munka beindításának megszervezése is. Az élelmezési és kereskedelmi bizottság vezetését én 

vállaltam el. Törekedtem arra, hogy elfogadható áruellátás legyen. A falvakból áramlott az 

ingyenes élelem Miskolcra, amit a bolthálózaton keresztül juttattunk el a lakossághoz. Az eb-

ből befolyt pénzt befizettük a bankba. Ezt nagyon firtatták később a nyomozásnál, mert azt 

hitték, hogy milliókat harácsoltunk a közösből.  

Október végén elfogyott az élesztő, ami veszélyeztette a kenyérellátást. Személyesen 

jártam Csehszlovákiában, ahol a kassai párttitkártól, Dvorszky Ferenctől kaptunk élesztőt.  

Én nem avatkoztam be a bizottságok munkájába, nem is volt rá szükség. Azok az em-

berek szívvel-lélekkel, becsülettel tették, amit vállaltak. '57-ben aztán megkapták az ellenfor-

radalmár bélyeget, és börtönbe juttatták őket azok, akik a hátuk mögé bújva vészelték át a 

viharos heteket, anélkül hogy a hajuk szála görbült volna.  

– A 28-i fordulat érzékelhető változást jelentett-e a megyében?  

– Nagy Imre kormánynyilatkozata
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 megerősítette a tömegeket abban, hogy jogos lé-

péseket tettek saját érdekeik védelmében, saját céljaik elérése érdekében, ebből a szempontból 

megnyugtató és pozitív volt. A párton belül őrült zűrzavart okozott mind a pártnyilatkozat, 

mind a kormánynyilatkozat, hiszen 180 fokos fordulat volt a korábbi ellenforradalmi tényke-

dést kimondó nyilatkozatokkal szemben. Nem tudták, hogy egyék-e vagy igyák ezt az új állás-

foglalást. Ezután megtudtuk, hogy többpártrendszerre térünk át, hogy megkezdődött a szovjet 

csapatok kivonása, és napirendre került a Varsói Szerződés felmondása is. Közben jöttek a 

Szabad Európából és más nyugati rádiókból beáramló hírek, el lehet képzelni, hogy milyen 

zűrzavar keletkezett az egyszerű emberek fejében is.  

Én távol tartottam magam minden olyan elemzéstől, ami azt jelentette volna, hogy 

mérlegre teszem ezeket a döntéseket és intézkedéseket. Azzal volt érdemes foglalkozni, hogy 

                                                           
1163

 Október 28-án délután a Rádióban Nagy Imre bejelentette az azonnali tűzszünetet, az eseményeket forrada-

lomként és szabadságharcként értékelte. A forradalom hangja. 72. o. 



Rónaföldi Zoltán  A „borsodi kooperáció” és Kazincbarcika építése 684 

megvalósítsuk a célkitűzéseinket, az élet normalizálását, amelynek a politikai légkör egyre 

jobban kedvezett. A 30-i és a 31-i nyilatkozatok elsősorban a külpolitikában mutatták a fordu-

latot pozitív irányba, de a Nagy Imre-kormánnyal szemben volt bizonyos elégedetlenség, mert 

az alapvető személyi változások nem történtek meg, és a munkásokat, egyetemistákat érintő 

nagyon fontos konkrét kérdésekben sem történtek még intézkedések. Egyre több munkástanács 

közölte a panaszát, hogy a dolgozók nem akarják megszüntetni a sztrájkot, mert a munkabér-

rel, normával, szociális ellátással, nyugdíjjal, a régi kedvezmények visszaadásával kapcsola-

tos kérdésekben érdemi intézkedések még nem történtek.  

Október utolsó napjaiban jelentkeztek a volt koalíciós pártok vezetői. Németh Imre a 

kisgazdapártnak volt a megyei vezetője, Hegyi Imre a Nemzeti Parasztpártnak, jelentkeztek a 

szociáldemokraták és mások is, akik a működésük megkezdéséhez kértek segítséget. Kellett 

volna nekik székház, telefon, autó. Tartottunk egy rövid tanácskozást a megyei munkástanács 

vezetőivel, ahol úgy döntöttünk, hogy a legfontosabb tennivaló a termelés beindítása, ezért 

nem helyezhetjük előtérbe a pártok szervezését. Ekkor döntöttünk abban is, hogy november l-

jén egy népesebb küldöttséggel felkeressük Nagy Imrét a Parlamentben, hogy az üzemi mun-

kástanácsok tagjai tőle hallják személyesen, mit kíván tenni a dolgozók követeléseinek tejesí-

tése érdekében.  

November l-jén a megyei munkástanács küldöttségével Budapestre indultam repülő-

géppel. A budaörsi repülőtérről autóval mentünk a Parlamentbe. Megálltunk az Üllői út és a 

Körút sarkán, ahol szörnyű látvány fogadott. Rommá lőtt házak, kilőtt tankok, utcán heverő 

holttestek. Mindannyiunkat megrendített a látvány. Itt is arra gondoltunk, hogy Miskolcon 

mindezt el kell kerülni.  

A Parlamentbe bejutni meglehetősen nehéz volt, itt megint szükség volt az én közvetítői 

szerepemre, hogy beengedjenek. Nagy Imrére várni kellett, mert a szovjet nagykövettel, And-

ropovval tárgyalt. Nagyon sokan vártak rá, munkáskinézetűek, értelmiségiek, újságírók. Sok 

olyan arcot láttam a régi funkcionáriusok közül, akik valószínűleg azért csücsültek ott a nagy 

fazék közvetlen közelében, nehogy a kártyák osztásakor kimaradjanak valamiből.  

A várakozási időt tájékozódásra használtam. Beszéltem Czottner Sándor, Zsofinyecz 

Mihály és Nagy Józsefné miniszterekkel, de egyikük sem tudott tájékoztatást adni az ország, a 

főváros és a pártvezetés helyzetéről. Szerettem volna Kádár Jánossal is beszélni, hogy mondja 

meg, mi lesz a párt tartós vonalvezetése. Én pozitívan értékeltem, hogy 25-én Kádár lett az 

első titkár. Ismertem a puritánságát, tudtam, hogy munkásember, hogy Rákosiék alatt ártatla-

nul ült. Azt gondoltam, nem akarhat rosszat, nem követhet el törvénytelenséget. November 4-e 

után már csak egyetlen dolog maradt meg a róla kialakított véleményemből: a puritánság. 

Nem találtam sehol, s amikor mentem vissza a küldöttséghez, egy hosszú parlamenti folyosó 

végén megláttam Kádár Jánost, amint egy ajtón kilépett, vagy belépett, nem tudom, hová. 

Szaladtam utána, de csak egy sötét szobát találtam. Másnap reggel tudtam meg, hogy senki 

sem tudja, hová távozott. 

A küldöttség közben beszélt Tildy Zoltánnal és Nagy Imrével. ígéretet tett a sztrájk 

megszüntetésére és a kormány támogatására. Másnap reggel Haraszti Sándor segítségével 

elhangzott egy rádiónyilatkozat erről a tárgyalásról. 
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Az éjszakát a Parlamentben töltöttük, 2-án mentünk haza Miskolcra, szintén repülő-

géppel. Összehívtuk a megyei munkástanácsot, és tájékoztattuk őket az útról, ami örömet és 

megnyugvást jelentett. Egyértelműen az 5-i munkakezdés mellett foglaltunk állást. 

November 3-án tartottunk egy megyei pártaktívaülést, amelyen a megye egész terüle-

téről részt vettek a pártbizottságok küldöttei. 

– Ez most már MSZMP? 

–   Nem, MDP. Mi nem sokat foglalkoztunk azzal, hogy MDP vagy MSZMP. Nem a 

név volt a fontos, hanem a program. El kellett indítani a termelést. A fő célunk az volt, hogy 

állítsuk talpra és mozgósítsuk a pártszervezeteket is a konszolidáció megteremtésére. Ennek 

az ülésnek elveszett a jegyzőkönyve, pedig abból lehetne látni, hogy miként reagáltak az ese-

ményekre, hogy milyen lehetett a pártvezetők lelkiállapota. Nagyon kevésben volt meg a bá-

torság és a küzdeni akarás ahhoz, hogy kezdeményezői legyenek a konszolidációnak. Ennek az 

okát abban látom, hogy őket a Rákosi-rendszer bűneiért az egész pártot felelőssé tevő köz-

hangulat megbénította. Zavarta őket az elmúlt két hét szinte naponta és gyökeresen változó 

politikai állásfoglalása a felső vezetés részéről. Az önálló gondolkodás tilos volt a pártban, és 

nem tudták feldolgozni, hogy ellenforradalom, aztán nemzeti szabadságharc, ne vonuljanak ki 

a szovjet csapatok, aztán menjenek ki, bontsuk fel a Varsói Szerződést – ebből nem értettek 

szinte semmit. Tájékoztattam őket a munkástanácsok tevékenységéről, kértem, hogy a maguk 

eszközeivel segítsék őket. 

– A munkástanács-vezetőknek nem voltak fenntartásaik a pártvezetőkkel szemben? 

     – Nyilván több helyen is voltak. Például Valkó Mártont, az LKM vezérigazgató-

ját, aki a Központi Vezetőség póttagja volt, október végén vagy november elején elküldték a 

gyárból, mert nem voltak megelégedve a munkájával, de általában nem volt pártellenes állás-

pont. Kiss József, Bogár Károly és Szitovszky Zoltán is – a megyei munkástanács vezetői közül 

– egyetértettek azzal, hogy a párt segítse a munkástanácsok munkáját. Borsod megyében 

megmaradtak a pártszervezetek, és ott, ahol nem voltak megelégedve a vezetőkkel, személy-

cserék történtek. Nem a párt jelenléte zavarta a munkástanácsokat, hanem a múltbeli tevé-

kenységük, a párttagsági könyvhöz fűződő privilégiumok, a visszaélések. Hangsúlyoznom kell 

azt is, hogy a megyei pártbizottság épületét nem kellett bezárni, nem kellett onnan senkinek 

sem elmenekülni. Nyugodtan végezhette a munkáját az, akinek volt hozzá bátorsága. Persze 

nem volt meg mindenkinek a bátorsága, ez is tény. Az épület fegyveres védelmét az egyetemis-

ták biztosították, önként vállalva a feladatot. Az események utólag azt bizonyították; hogy erre 

nem is lett volna szükség. Azt persze nem engedték később, hogy egy jó szót is szóljak az érde-

kükben, a perükben. 

Engem '57-ben azzal vádoltak a volt munkatársaim, hogy nem tartózkodtam eleget a 

pártbizottság épületében október 23-tól november 4-ig. Akkor nem ott lehetett és kellett meg-

hozni a döntéseket. Azt gondolták, hogy oda kellett volna rendelni a munkástanácsokat és 

nemzeti bizottságokat a megyei pártbizottságra? Hogyan lehet egyáltalán ilyen kérdéseket 

feltenni, ilyen rágalmakat megfogalmazni? A munkahelyeken dőlt el minden, ott kellett és le-

hetett segítséget adni. Azok dobálták rám a sarat, akik akkor csak a megyei pártbizottságon 

ücsörögtek, nem mertek máshová menni, nem tudtak a dolgozókkal szót érteni. 



Rónaföldi Zoltán  A „borsodi kooperáció” és Kazincbarcika építése 686 

–  Kikre gondol? 

–  Konkrétan Grósz Károlyra, Csege Gézára meg a többiekre, akik november 4-e után 

az MSZMP megyei ideiglenes intézőbizottságának voltak a tagjai, akik még '56 decemberében 

is csak a megyei munkástanácsot tartották képesnek arra, hogy az üzemi munkástanácsokkal 

együtt beindítsa a termelést. '56. december közepén Grósz még úgy fogalmazott, hogy „sok 

mindent nem értettem abból, amit Földvári tett, de azt tudom, hogy amit tett, azt a szocializ-

mus érdekében tette". 

– Mi történt november 4-én? 

– November 3-án már elfogadható élet- és vagyonbiztonság, áru-, egészségügyi és 

kommunális ellátás volt Miskolcon és a megyében. A munkástanácsok november 5-re meg-

szervezték a termelés beindítását. Megtartottuk a megyei pártaktíva ülését, célul tűzve a kon-

szolidációban való kezdeményező, aktív, példamutató részvételt, és akkor jött november 4-e. 

A kora reggeli órákban fegyverdörgésre ébredtem. Bekapcsoltam a rádiót, ami az új 

Kádár-kormány felhívását közvetítette. Ez a hír ismét teljesen összekavart bennem mindent. 

Már nem tudtam, kinek, kiben, miben higgyek. Hiszen az elmúlt tizenkét nap alatt vajon há-

nyadik száznyolcvan fokos politikai fordulat ez? 

Gyorsan felöltöztem, és az utcára siettem. A kapu előtt Gyárfás Jánossal találkoztam, 

aki arról tájékoztatott, hogy hajnalban szovjet csapatok vonultak be Miskolcra, az egyetem 

előtt tűzharc is volt, a középületeket megszállták. 

A megyei tanács épületéhez siettem, ahol az őrt álló szovjet katona fegyvert rántva 

megállított és igazoltatott. Megmutattam az igazolványaimat, közöltem vele, hogy a megyei 

pártbizottság első titkára és a megyei munkástanács vezetőségének tagja vagyok, majd kér-

tem, vezessen a parancsnokához. Bevezetett az épületbe Bubnov alezredeshez, aki kérdésemre 

elmondta, hogy a Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány kérésére vonultak be, hogy segítséget 

nyújtsanak az ellenforradalom leveréséhez. 

Nyomatékkal hangsúlyozta: ők minden módon és eszközzel eleget tesznek ennek a ké-

résnek. Ez katonás, rövid, de félreérthetetlen tájékoztatás volt! 

Néhány pillanat alatt számos kérdés futott át az agyamon. Mit lehet tenni ebben a 

helyzetben? Lehet-e tenni valamit is egy világhatalom fegyveres erői ellen? Sztrájkkal, tünte-

tésekkel, netán fegyveres akciókkal meghátrálásra lehetne kényszeríteni ezt a hadsereget és 

azt a szovjet vezető csoportot, amely erre az akcióra parancsot adott? Nem! Ez nem lehetsé-

ges! Ezt hamar felismertem. Majd megkérdeztem: mit várnak tőlünk, hogy elkerüljük a fegy-

veres összeütközéseket és az ezekkel járható súlyos ember- és anyagi áldozatokat? 

Szólítsuk fel a lakosságot a rend és a nyugalom megőrzésére, a fegyverek beszolgálta-

tására, a termelés beindítására – felelte ő. Mindez lényegében megtörtént november 3-ig – 

közöltem vele, és megkérdeztem: „kikkel és hol lehetne ezt a helyzetet, ennek okait tisztázni, 

megbeszélni?" Először hangozzék el a felhívásunk a rádióban – válaszolta, ezután majd ő 

összehoz az erre illetékesekkel. 

A miskolci rádió épületébe mentünk, és tájékoztattam a hallgatókat a megállapodá-

sunkról. A felhívás végén hangsúlyoztam, hogy a kialakult helyzet tisztázására csak ezután fog 
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sor kerülni a szovjet parancsnoksággal, amiről feltétlenül tájékoztatni fogom a lakosságot. 

Ezután elváltunk. 

Hazamentem, és azon gondolkoztam, hogy mi is történhetett valójában és miért.  Ed-

dig azt hallottuk a pártközpontból, Kádár Jánostól, hogy szervezzük meg a Nagy Imre-

kormány támogatását munkával, a rend és a nyugalom helyreállításával. Ezért véres veríték-

kel küzdve megtettük a magunkét. Most itt van az új, a Kádár-kormány, és ennek a támogatá-

sára szólítanak fel. De hol van a Nagy Imre-kormány, amelyiknek egyik prominens tagja volt 

Kádár János? Nem tudtam elfogadható magyarázatot adni magamnak ezekre a kérdésekre, 

kételyekre! 

Megszólalt a telefon. A megyei munkástanács néhány vezetője kért, hogy menjek a me-

gyei tanács épületébe, s ha lehet, beszéljük meg, hogy tehetünk-e még valamit a konszolidálá-

sért. Elindultam, de nem tudtam, hogy mit fogok válaszolni kérdéseikre. Megérkezvén, arról 

tájékoztattak, hogy pattanásig feszült a húr, terjed a sztrájkhangulat, és a munkások ismét a 

szovjet csapatok kivonulását követelik. 

Közöltem velük, hogy a kialakult helyzet okaira nem tudok válaszolni, mivel azokat 

nem ismerem. Várom Bubnov alezredest, vagy az üzenetét, hogy ezekre a kérdésekre én is 

választ kaphassak. Közben egyre többen jöttek az épületbe. Az üzemi munkástanácsok tagjai 

elmondták, hogy sok munkás közölte velük: ők Nagy Imrét és a kormányát támogatják, mert 

Nagy Imre jogosnak ítélte követeléseiket, és személyesen ígérte meg a teljesítésüket. Egymást 

kérdeztük, hogy mi is lehetne a megoldás, de a választ nem találtuk meg akkor este. Azt taná-

csoltam, hogy várjunk reggelig, addig megjöhet Bubnov alezredes válasza. Ezt elfogadták. 

November 5-én délelőtt sokan kerestek meg bennünket. Elmondták, hogy a helyzet fo-

kozatosan romlik, a munkások nem veszik fel a munkát, a szovjet csapatok kivonulását követe-

lik. Bubnov alezredes nem jelentkezett, az idő múlt, a helyzet óráról órára súlyosbodott. Kí-

nomban hangosan kezdtem gondolkodni: nem kellene-e felkeresnünk a Kádár-kormányt, és 

Kádár Jánostól kérni választ a bennünket égető kérdésekre? Kádár az éterben úgy jelentke-

zett, mint az új Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány elnöke, olyan felhívással, amit sem én, 

sem a megyei munkástanács többi tagja – és gondolom, az egész ország – nem tudott a helyé-

re tenni. Nem lehetett megérteni az egy-két nap alatt bekövetkezett gyökeres fordulatot. En-

gem teljesen fejbe vágott a Kádár-nyilatkozat. Nem tudtam, hogy november l-jén
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 mondott-

e igazat, vagy 4-én hajnalban. Ki ez az ember, mi áll a teljesen ellentétes álláspont mögött, 

kényszer, félelem vagy a karrierizmus? Nem tudtam eldönteni. Amit Miskolcon akartak az 

egyetemisták és a munkások, az nem volt ellenforradalom. Az a néhány lincselés és terrorak-

ció, ami előfordult, az arányában nagyon kicsi volt az egész eseménysorozathoz képest. Tör-

vénytelenek, elítélendők voltak, ami ellen törvényesen kellett eljárni, de hát nem az volt a jel-

lemző. A megyében 70-80 ezer ember nem volt terrorista, hanem a maga alapvető érdekéért 

állt sorompóba október 23-án. Ezért is akartam Kádárral tisztázni a dolgot. 

Mindenki úgy kapott e lehetőség felé, mint a fuldokló a mentőöv után. Úgy döntöttünk, 

hogy a megyei munkástanács küldöttsége elmegy Kádár Jánoshoz, választ kér a kérdéseinkre 
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és a munkástanácsok követelésére. A további tennivalónkat pedig a kapott válaszok után ha-

tározzuk meg. 

–   Gondolt-e arra, hogy veszítettek? 

–  Azt, hogy minden elveszett, én csak '56. december végén, '57. január elején fogal-

maztam meg. November 4-én és az azt követő hetekben még azt láttam, hogy van némi politi-

kai lehetőség arra, hogy ne veszítsünk el mindent. Hogy ez miből táplálkozott? Ha beletekin-

tünk a Kádár-kormány november 4-i programnyilatkozatába, abban nincs minden tagadva, 

nincs minden elvetve abból, ami '56 követelése volt. Azt lehetett látni, hogy a szovjet vezetés 

nem alkuszik, nem lehet kenyértörésre vinni a dolgot, de a Kádár-kormány programjában 

benne voltak a bérrendezések, a normakönnyítések, benne volt, hogy maradnak a munkásta-

nácsok, a nemzeti bizottságok, a forradalmi bizottságok és sok minden, ami '56 követelése 

volt. A Kádár-kormány az első intézkedéseiben sok olyat megtett, amiért később elítélte Nagy 

Imre kormányát és politikáját. Kádár novemberben Nagy Imréről, mint elvtársáról és barát-

járól nyilatkozott. Ebből én azt a következtetést vontam le, ha az alapvető politikai kérdések-

ben – most tekintsünk el a külpolitikától, mert abban nem láttam lehetőséget, hogy valamit is 

dűlőre lehet vinni – sikerül az októberi követeléseket realizálni, ha valóban újjá lehet szervez-

ni a pártot, akkor itt sok minden megmenthető. Ezt fogalmaztuk meg az ideiglenes intézőbi-

zottság programjában is november végén. Azt lehetett látni, hogy a többpártrendszerbe nem 

mennek bele Kádárék, annak ellenére mi bevettük a programunkba, hogy a szocializmus épí-

tését többpártrendszerrel képzeljük el. '56 végén, '57 elején viszont már világosan látszott, 

hogy ami valamennyire is kapcsolódik '56-hoz, azt elvből rögtön elveti az MSZMP, a felső 

vezetés, a megyei vezetés, mindenki. Ekkor álltam én félre, és azt mondtam, hogy ilyen lég-

körben, ilyen politikában nem vagyok hajlandó semmit sem tenni az MSZMP nevében, mert 

nem látok lehetőséget arra, hogy valóban gyökeres változás legyen az október 23-át megelőző 

időhöz képest. 

–   A Kádár Jánossal tervezett találkozásra nem került sor. 

            –  Nem. Önkéntes jelentkezőkből összeállt a küldöttség. Az üzemi munkásta-

nácsok jelen lévő tagjait megkértük, hogy tájékoztassák üzemük dolgozóit mindenről, ismét 

kérjék fel őket a rend és a nyugalom megőrzésére, mi pedig visszatérésünk után beszámolunk 

majd arról, hogy mit intéztünk. 

Azt javasoltam, hogy a biztonság kedvéért kérjünk egy támogató „bumáskát" a szovjet 

parancsnokságtól, ezért küldöttségünk a szovjet parancsnokságra ment. Az ügyeletes tisztnek 

elmondtam, hogy miért jöttünk. Ő egy nagy szobába vezetett bennünket. Néhány perces vára-

kozás után Bubnov alezredes lépett a szobába, kezében fegyverrel, és kemény hangon közölte, 

hogy le vagyunk tartóztatva. Kérdéseimre, hogy miért és mi jogon, ridegen csak annyit mon-

dott, „ellenforradalmi tevékenységükért és szovjetellenességükért". Tizen-tizenketten váltunk 

így foglyokká! Rajtam kívül: Kiss József, a megyei munkástanács elnöke, Zombori Sándor 

ezredes, helyőrségparancsnok, Bogár Károly, a DIMÁVAG, Szitovszky Zoltán a 
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Nehézszerszámgépgyár, Major Béla, a Lenin Kohászati Művek munkástanácsának küldötte a 

megyei munkástanácsban, a többiek nevére már nem emlékszem
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Rövid, értelmetlen, inkább a süketek párbeszédének nevezhető vita után egy csukott 

katonai autóba tereltek bennünket, és fegyveres őrséggel a debreceni szovjet laktanya fogdá-

jába vittek. Ott „csúcsforgalom" volt akkor éjjel. A szomszéd cellából debreceniek adtak jel-

zéseket, más cellákból is hangokat hallottunk. Sokan kerültünk egy fedél alá! 

– Ön országgyűlési képviselő volt, a párt Központi Vezetőségének tagja, megyei első 

titkár... 

– Ők a megyei munkástanács elnökségét tartóztatták le. 5-én éjjel Debrecenben egy 

szovjet tábornokhoz kísértek, aki ridegen, nyersen mondta: üljön le! S rögtön megkérdezte: 

ugye tudja, hogy miért vannak itt? Bubnov alezredestől már hallottuk ennek tényekkel meg 

nem alapozott indoklását – válaszoltam –, s ha ez az oka, akkor az eljárásuk törvénytelen. 

Majd hozzátettem: „az én esetemben kétszeresen az, mert mentelmi joggal rendelkező ország-

gyűlési képviselő is vagyok." A tábornok dühösen válaszolt: „ellenforradalmi tevékenységük 

miatt elvesztették a jogaikat" – ezzel el volt intézve a nemzetközi jog meg a törvényesség. 

Majd megkérdezte: „akar-e segíteni nekünk?" „Ebben a helyzetben csak nemmel válaszolha-

tok, mindenekelőtt azért, mert mi tényekkel tudjuk bizonyítani az önök vádjának megalapozat-

lanságát" – feleltem. „Vigye vissza a fogdába!" - kiáltotta erre a tábornok a kísérő őrnek.  

A következő napokban egy másik szovjet katona kísért egy ezredeshez. Útközben – 

többszöri körbenézés után – halkan közölte: „nem félni, mi sok katona veletek lenni!" Az ez-

redesen kívül egy civil személy is volt a szobában, a tolmács. Az ezredes is azzal kezdte, hogy 

ellenforradalmi tevékenységemnek köszönhetem, hogy itt vagyok, de szeretnék, ha segítenék 

nekik a helyzet konszolidálásában. S erről kellene most tárgyalnunk. Vele is közöltem, hogy 

ellenforradalmi vádjuk alaptalan! Sem mi, sem a munkástanácsok nem adtunk vissza egy gyá-

rat sem a tőkéseknek, egy hold földet sem a földbirtokosoknak, nem döntöttük meg a munkás-

paraszt hatalmat. Még ilyen gondolataink sem voltak, sőt, az ország nyilvánossága előtt jelen-

tettük ki, hogy gátat vetünk minden ilyen kísérletnek, ha előfordulna. Törvényes kormányunk 

támogatására nyertük meg az üzemeink, falvaink dolgozóit. És ez a kormány a párt, Kádár 

János és az önök két vezetőjének egyetértésével, beleegyezésével jött létre. Én pedig, mint 

fogoly vagy rab, nem tárgyalok semmiről. Az ezredes azzal zárta le ezt a „tárgyalást", ha nem 

akarom elítélni tevékenységemet, és nem akarok segíteni nekik, akkor csak viseljem el a to-

vábbi sorsomat. Ezután visszavitetett a fogdába. 

November 8-án vagy 9-én fegyveres őrök kísértek bennünket egy ponyvás teherautó-

hoz, amire fel kellett szállnunk. A kísérő fegyveres erők egyike spárgával kötötte egymáshoz a 

kezünket, majd elindult velünk a „meseautó". Ungváron a börtön udvarán szálltunk le a te-

herautóról. Innen az „értékmegőrzőbe" vittek mindnyájunkat, ahol megszabadultunk szemé-

lyes holmijainktól. Következő stációnk a fürdő és a borbély volt. A borbély tiltakozásunk elle-

nére kopaszra nyírt bennünket. Ezzel az aktussal igazi rabokká váltunk. Még jó volt, hogy 

megtarthattuk saját ruházatunkat.  
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„Vendégszobánk" egy úgy-ahogy tiszta, tágas, meleg cella volt, amelyben elhelyezked-

tünk. Napokat töltöttünk benne bizonytalanságban, hírek, tájékoztatás nélkül. 

November 14-én az ügyeletes foglár kinyitotta cellánk ajtaját, és rám mutatva mondta: 

„gyere és hozd magaddal minden holmidat." Jóformán időm sem volt a búcsúzkodásra, mert 

a foglár sürgetett. Menet közben – az üres folyosón – megmondta: „haza fogsz menni, a vá-

rosban sokan drukkolnak nektek, veletek éreznek." Ezt csak megköszönni tudtam. Visszakap-

tam a személyes holmimat, majd egy üres cellába vezettek, ahol várnom kellett hazautazáso-

mig. Másnap egy hivatali szobába vezettek, ahol egy parancsnokféle tiszt elnézést kért a ve-

lem történtekért, és közölte, hogy szabad vagyok, hazamehetek. Megkérdezte még, hogy nincs-

e szükségem valamire, esetleg élelemre, vagy pénzre. 

Megköszöntem a figyelmességét, és nem kértem semmit. Rákérdeztem: de hogy menjek 

haza? Gyalog? Mosolyogva felelt: Nem! Rövidesen indul egy gépkocsijuk Csapra, azzal el-

mehetek én is, onnan pedig vonaton utazhatok Magyarországra. Megint rá kellett kérdeznem: 

„hogy léphetem át a határt?" Azt válaszolta, hogy keressem meg a csapi állomás katonai pa-

rancsnokát, aki mindenben segítségemre lesz.  

Így is történt. Csapra érve megkerestem a katonai parancsnokot. Elmondtam neki, 

hogy ki vagyok, honnan jöttem, hová akarok utazni. Ő úgy nézett rám, mintha Mars-lakó len-

nék. Hosszas hallgatás után elmosolyodott, és elmondta, azért lepődött meg, mert őt bizony 

eddig senki sem tájékoztatta rólam. De meg fog tenni mindent, hogy elérhessem úticélomat. 

Éjfél előtt a parancsnok közölte, hogy megjöttek az ungváriak, és ők fogják megszervezni a 

hazautazásomat. Ők udvariasan közölték, hogy vissza kell menni Ungvárra, mert a katonák 

csak másnapra tudtak járművet és kísérőt biztosítani. 

Másnap, november 16-án reggel 7-kor megérkezett a jelzett katonai dzsip a kísérőnek 

rendelt őrnaggyal. Beültem a dzsipbe, és végre elindultunk Miskolc felé. Az úton az őrnagy 

nem bizonyult bőbeszédűnek. Kérdéseimre rövid, semmitmondó válaszokat adott, és csak az 

időjárásról, a táj szépségeiről beszélt hosszasan. Ebből megértettem, hogy a gépkocsivezető 

lehet mindkettőnk ellenőre. 

Debrecen határában az őrnagy megkérte a gépkocsi vezetőjét, hogy hajtson a szovjet 

laktanyába. Kérdésemre, hogy miért nem Miskolcra megyünk, azt felelte, hogy előbb itt kell 

jelentkeznünk. Nem tudhatta, hogy nekem már tele van a hócipőm ezzel a laktanyával! 

Egy újabb szovjet tábornoknál kötöttünk ki. Jelentkezés után az őrnagyom távozott. A 

tábornok hideg udvariassággal hellyel kínált, és tolmácsával megkérdeztette: hajlandó va-

gyok-e már megváltoztatni a véleményemet, és akarok-e segíteni nekik a helyzet normalizálá-

sában? A véleményemet nem változtatom meg, mert nincs miért, feleltem, de meggyőződésem 

szerint kész vagyok segíteni. Erre mérgesen kifakadt: „még mindig makacskodik? Ha így foly-

tatja, rögtön visszavitetem!" Csak annyit mondtam neki, hogy meggyőződés nélkül senki sem 

képes eredményesen dolgozni, és az, hogy rólam hogyan dönt, az csak rá tartozik. Villámokat 

szóró szemmel, önmagát türtőztetve válaszolta, hogy induljunk Miskolcra, ahol már várnak az 

ottani szovjet parancsnokok. Végre az esti órákban valóban Miskolcra értünk.  

A miskolci szovjet parancsnokságon Grjug ezredes, Szergejev elhárító ezredes, 

Bubnov, Volkov, Kunyicsanszkij alezredesek és Kukucska János, a megyei kormánybiztos fo-
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gadott. Az őrnagyom jelentett, majd elköszönt, és elment. Ezután zavaró csend ült a szobára. 

Mintha megdermedt volna a levegő. Egy ideig senki sem szólalt meg. Kukucska János törte 

meg először a csendet: „szervusz, Földvári elvtárs! Vártunk már." 

Kezet fogtunk. Ezután a szovjet tisztek is üdvözöltek, Szergejev ezredes mindnyájuk ne-

vében elnézést kért tőlem a történtekért. Közös véleményükként mondta el, hogy szeretnék, ha 

segítenék a miskolci és a borsodi helyzet konszolidálásában. Kérnek, próbáljam túltenni ma-

gam a történteken, és vállaljak aktív, vezető, kezdeményező szerepet ebben a munkában. 

Én azt kértem, hogy tájékoztassanak, mi történt november 5-e óta Miskolcon és a me-

gyében. Milyen a politikai helyzet? Hol van a megyei munkástanács velem együtt Ungvárra 

vitt többi tagja? Kukucska János elmondta, hogy alakult egy megyei Forradalmi Munkás-

Paraszt Bizottság Kovai Pál vezetésével, de erre a bizottságra nem hallgatnak a munkásta-

nácsok. November 5-e óta általános sztrájk van. A munkástanácsok követelik a megyei mun-

kástanács vezetőinek és tagjainak hazahozatalát és a megyei munkástanács újbóli működését. 

A politikai helyzet súlyos, a párt megyei ideiglenes intézőbizottsága még nem tudja politikai-

lag befolyásolni az eseményeket. Szergejev ezredes azt közölte, hogy a megyei munkástanács 

többi tagja még nem tért vissza Miskolcra.
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Megkérdeztem, hogyan képzelik az én segítségnyújtásomat. Szergejev ezredes arra 

kért, vegyem át a megyei munkástanács vezetését, és annak nevében kezdeményezzem a 

sztrájk beszüntetését, a termelés beindítását, a kedélyek megnyugtatását, a helyzet normalizá-

lását. Tovább kellett kérdeznem: miért nem a vezetésében, szervezetében és politikájában 

gyökeresen megújított pártszervezetre akarják bízni a politikai helyzet és az élet normalizálá-

sát? A munkástanácsok a megoldás kulcsai – válaszolta Szergejev ezredes –, és azok csak a 

megyei munkástanáccsal akarnak együttműködni. „Ezek szerint – mondtam – számoltak azzal 

is, hogy a megyei munkástanács csak akkor önmaga, ha tagjait és vezetőit is hazahozatják, 

továbbá azzal, ha a megyei munkástanács újrakezdi tevékenységét, akkor ezt csak valamilyen 

program alapján végezheti." Ezek a gondolatok váratlanul érték a jelenlévőket, megzavarták 

őket. Mindenki elmondta a maga véleményét, de ezek már nem csengtek egybe. Végül is 

Szergejev ezredes mondta ki a döntést: a megyei munkástanács többi vezetőjét és tagját is 

hazahozatják, és a megyei munkástanács egy kidolgozandó program alapján végezze munká-

ját. Majd megkérdezte: ha ők biztosítják a feltételeket, akkor tudok-e segíteni a konszolidálás-

ban? Igennel válaszoltam. 

Válaszomat érezhető megkönnyebbüléssel fogadták. A légkör megenyhült, a további 

beszélgetésünk kötetlenebbé, közvetlenebbé vált. Azzal váltunk el, hogy már másnap felveszem 

a kapcsolatot a munkástanácsokkal, és közösen hozzálátunk az élet normalizálásához. 

– Az itthon maradt megyei munkástanácstagok tettek-e valamit november 4-e után? 

– Tudomásom szerint a megyei munkástanács nem működött november 5-től – tehát 

amikor minket letartóztattak – addig, amíg én haza nem jöttem. Egyszerűen nem engedték 

működni, mert azt hitték, hogy az ő bizottságuk, meg Kukucska, a kormánybiztosuk a szovjet 

tankokkal a hátuk mögött majd elparentálják a dolgokat, és konszolidálják a helyzetet. Ez nem 

sikerült. 
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Még hazaérkezésem napján Kukucska Jánossal átmentünk a megyei pártbizottság épü-

letébe, ahol rövid megbeszélést folytattunk az ideiglenes intézőbizottság elnökével – Csege 

Gézával – és néhány tagjával. Megtudtam tőlük, hogy helyi programjuk még nincs, és a 

sztrájk felszámolását, az élet normalizálását csak a megyei munkástanácstól várhatják. Ezt a 

feladatot ők nem tudják megoldani, nem vállalhatják, ezért engem kérnek meg, hogy a mun-

kástanáccsal együtt végezzem el azt. 

Sokakban felvetődhet a kérdés, felvetődött akkor is, hogy a történtek után miért vállal-

tam el ezt a feladatot. Miért nem a húr további feszítését, a sztrájkok, tüntetések, netán a szov-

jet katonai egységek elleni fegyveres akciók szervezését vállaltam? E kérdésekre 1956 novem-

berének közepén sokan, sokféle választ adtak. Az én válaszom akkor így hangzott: a húr to-

vábbfeszítése a húr elpattanásához vezethet, vagyis értelmetlen és felesleges emberáldozatok-

hoz, anyagi értékek pusztulásához, megszámlálhatatlan emberi tragédiához, a bosszú és az 

ellenbosszú fellángolásához. Ezeket nem vállalhatom! Ha tenni tudok bármit is a lakosság 

1956 októbere előtt és alatt megismert jogos politikai, gazdasági, szociális, kulturális igénye-

inek teljesítéséért az adott – még ha igen csekély és szűk – lehetőségek között, akkor ezt köte-

les vagyok megtenni. Ehhez a legfontosabb eszköznek a párt gyökeres politikai, szervezeti, 

erkölcsi megújítását és egy olyan cselekvési programot tartottam szükségesnek, ami a lakos-

ság előbb már vázolt jogos követeléseire épül. 

Ezek az elgondolásaim öltöttek testet a párt megyei ideiglenes intézőbizottságának 

1956. novemberi nyilatkozatában és a megyei munkástanács programjában.
1167

 Az előbbi 

kinyomott brosúraként került a lakosság kezébe, az utóbbi a miskolci rádióban hangzott el 

ebben az időben. A megyei munkástanács programjának alapja az ideiglenes intézőbizottság 

nyilatkozata volt. Ebben a nyilatkozatban már akkor szerepeltek olyan célok, amelyek elérése 

napjaink legfontosabb feladatai közé tartozik. Többek között kijelentettük: „A szocializmus 

építését nem tartjuk egy párt kiváltságának." „Gondoskodjon az állam a most lezajlott nép-

mozgalom során elesettek árváiról, özvegyeiről és eltartó nélkül maradt hozzátartozóiról." 

„Biztosítani kell a párton belüli demokráciát, még a kisebbségek véleményének figyelembevé-

telét is. Meg kell akadályozni, hogy egyének vagy kisebb csoportok diktatúrát gyakoroljanak a 

pártban." „Határozottan fellépünk az ellen, hogy a párttagsági könyvet jól jövedelmező állá-

sok megszerzésére, jogtalan előnyök elnyerésére használja fel bárki." „Mélységesen elítéljük 

a személyi kultuszt és minden káros következményét: a talpnyalást, gerinctelenséget, karrier-

izmust, protekciót." „Kössön a kormány megállapodást a Szovjetunió kormányával és a Var-

sói Szerződés más országaival, hogy a teljes rend és nyugalom helyreállítása után vonják ki a 

szovjet csapatokat Magyarország területéről." (Ezzel a nyilatkozattal Grósz Károly is egyetér-

tett, akkor!) E programokba foglaltakra hivatkozva indíthattuk meg a termelőmunkát a mun-

kástanácsokkal november 17-én, és válhattak azok a miskolci-borsodi konszolidáció motorja-

ivá. 

E programokba foglaltakra hivatkozva indíthattuk meg a termelőmunkát a munkásta-

nácsokkal november 17-én, és válhattak azok a miskolci-borsodi konszolidáció motorjaivá. 

                                                           
1167

 A Magyar Szocialista Munkáspárt Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Ideiglenes Intéző Bizottságának nyilatko-

zata a politikai helyzetről és feladatainkról. Északmagyarország, 1956. nov. 28. A Megyei Munkástanács prog-

ramja a megye dolgozói jogos politikai, gazdasági, szociális és kulturális követeléseinek kielégítésére. 

Északmagyarország, 1956. dec. 5.  



Rónaföldi Zoltán  A „borsodi kooperáció” és Kazincbarcika építése 693 

 

Borsod megye „kis Nagy Imréje” –  

így aposztrofálták Földvári Rudolfot  

1957-ben.
1168

 

 

1956. november 16-tól e programok alapján 

tevékenykedtem, amíg erre lehetőségem volt. A le-

hetőségeim azonban egyre szűkültek, és 1957 első 

hónapjaiban meg is szűntek, mert 1957 februárjá-

ban Kiss Károlynak a diósgyőri futballpályán tar-

tott nagygyűlésén már kórusok kiáltozták: „Vesszen 

Földvári! Halál Földvárira!" Ezen a gyűlésen én is 

jelen voltam a feleségemmel. 

A választott utat nem tudtam, nem tudtuk végigjárni. Letartóztatásokkal, súlyos bíró-

sági ítéletekkel, börtönnel akadályoztak meg ebben bennünket, és ezek hatásával akartak ettől 

az úttól elrettenteni másokat. Ez sikerült, de következményeit, az erkölcsi, politikai, gazdasági 

válságot és ezek terheit egész népünk nyögi..
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„Népszerű volt, mert igyekezett felmérni, „hol szorít a cipő”, és segített, ahol csak tu-

dott. 1956. november 3-ra teljesítette a miniszterelnök, Nagy Imre kérését: Miskolcon és Bor-

sodban helyreállt a rend, biztosított volt a lakosság ellátása. 

– Nem lógattak fel – mondja mosolyogva a 91 éves Földvári Rudolf. Történelmi tény: 

ő volt az egyetlen megyei pártvezető, aki 1956-ban nem fordult szembe a munkásokkal, az 

egyetemistákkal. Sőt együttműködött velük. Tagja lett a megyei munkástanácsnak. A szovjet 

megszállás után az új kormány vezetője, Kádár János könyörgött a KGB-vezetőknek, hogy 

engedjék haza az Ungvárra hurcolt Földvárit, mert csak neki van szava megyében. A munkás-

tanács elnökeként Földvári ’56 decemberére sikeresen végre is hajtotta a konszolidációt Bor-

sodban. 

A Földvári nevével fémjelezett megyei konszolidációs programból Kádár persze vilá-

gosan kiolvasta: amint normalizálódik a helyzet, azonnal el akarják kezdeni a forradalmi kö-

vetelések megvalósítását. Földvári szerint a hiú és bosszúálló Kádár azt sem tudta megemész-

teni, hogy egy ilyen kis „pacsirta” erőszak nélkül, tárgyalásos úton elérte azt, amihez neki 

árulásra és a szovjetekre volt szüksége. A népbíróság hazaárulónak bélyegezte Földvárit, de ő 

a bűnösségét nem volt hajlandó elismerni. 

– Azóta gondolkozom azon, mennyivel jobban mennének a dolgok, ha ’56 értékei be-

épültek volna a mindennapjainkba – mondja a korát meghazudtolóan fürgén mozgó, a híreket 

naprakészen követő Földvári Rudolf. Nagy Imre egykori pasaréti házában találkoztunk. Itt ma 
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emlékház és a forradalom kivégzett miniszterelnökéről elnevezett alapítvány működik, ez 

utóbbinak Földvári aktív tagja. Sokszor ide szervezi találkozóit, és ha fel kell kapaszkodnia a 

domboldalon, a séta kiváltja az orvos által előírt esti tornát. 

Keserűen beszél arról, hogy ma már nem fontosak az egykori érzelmek, vágyak, tenni-

valók, feladatok, követelések; ezek 56 évvel ezelőtt az ország szabadságát, függetlenségét, az 

igazi demokráciát jelentették. Az ünnepségeken nem szólnak a közvetlen demokrácia kérdésé-

ről sem, hiszen az a pártok érdekeit sértené. ’56-ot nem a pártok csinálták, hangsúlyozza, 

hanem a nép. 

Már Nagy Imre és mártírtársai 1989. június 16-i újratemetésen is a polarizáció keserí-

tette el, és az, hogy elkezdődött ’56 kisajátítása. A jóvátételről, az elismerések odaítéléséről 

pedig beszélni sem szeret. Kipipálandó piros betűvel jelzett hivatalos ünneppé silányultak az 

október 23-i megemlékezések – függetlenül attól, hogy éppen milyen színű a kormány. 

Földvári szerint nem szabad eltagadni az októberi események árnyoldalát sem, hiszen 

voltak lincselések, egyéni bosszúk, de az összkép mégis pozitív. Példaképe, Nagy Imre sem 

volt hibátlan, de ötvenhatos szerepvállalásával és azzal, hogy nem kért kegyelmet, bizonyítot-

ta erkölcsi nagyságát. 

Földvári az elmúlt több mint húsz évben tartott előadásaival, cikkeivel, közéleti tevé-

kenységével is ’56 igazságára hívta fel a figyelmet – de sosem hagyta, hogy az érzelmek irá-

nyítsák: mindig szigorúan a tényekre alapozta mondandóját. 

– Rengetegen a hasukra ütve hordanak össze hetet-havat a forradalomról – fakad ki. 

Jó húsz évvel ezelőtt a többi között az igazság megállapításának, az őt és pertársait ért igazta-

lan vádak és rágalmak tisztázásának a szándékával állt kötélnek, amikor Molnár Adrienne 

szociológus kérésére elmondta élettörténetét. Az Oral History Archívum számára készült, 48 

órányi hanganyagból szerkesztett négyszáz oldalas kötetet tavaly adta ki a Nagy Imre Alapít-

vány, Molnár Adrienne és Sipos Levente szerkesztésében. A címe Földvári egyik kedvenc sza-

vajárása: „Tiszta vizet a pohárba”. 

Ez a törekvés jellemezte egész életét – ám ő is csak fokozatosan értette meg, miért 

mond mást a párt, mint ami a valóság. Sokként érte ’53-ban, amikor egy héttagú küldöttség 

tagjaként Rákosi, Gerő, Nagy Imre mellett a moszkvai párttalálkozón végighallgatta, ahogy 

Hruscsov, Berija és mások durván kritizálják és fenyegetik a magyar vezetőket. Egyik este 

Gerővel – Magyarország második emberével – sétált a Moszkva folyó partján, aki Földvári 

faggatózására azt felelte: amit a szovjetek most kritizálnak, arra ők adtak utasítást. 

Nagy Imre volt az, aki a Moszkvában akkor meghatározott új irányt itthon képviselte, 

és Földvári őmellette „tette le a garast”. Rákosi pedig, aki Földvárit korábban a párt felső 

vezetésébe emelte, többek között ezért „száműzte” 1954-ben BAZ megyei első titkárnak. 

A Miskolcra érkező Földvári első intézkedéseivel nyíltan és határozottan fellépett a 

vezetők korrupciója ellen. Az apparátus döbbenetére kinyittatta a megyei, a városi tanács és a 

pártbizottság kapuit, hogy a dolgozók szabadon intézhessék ügyeiket. A járási központokban 

rendszeresen tartott fogadónapokat, és segített az emberek ügyes-bajos dolgaiban. Az üze-

mekben, a pártbizottságokon, a szakszervezetnél azt mondta a vezetőknek: a felsőbb utasítá-

sokat csak addig a határig szabad végrehajtani, amíg azok nem válnak embertelenné. Ma már 
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csodálkozik, hogy nem ütötte meg a bokáját kritikus magatartása miatt. Talán azt gondolták 

fent a központban, hadd csinálja, úgyis belebukik. 

Az élet azonban másként alakult, mert jött az „októberi vihar”. A munkások és az 

egyetemisták követeléseivel egyetértett. Azt azonban nem rejtette véka alá, hogy ellenzi a Var-

sói Szövetségből való kilépést és a „ruszkik haza” típusú hangokat – mert az már túl van azon 

a határon, amit a szovjetek eltűrhetnek. A történelmi forrásként szolgáló könyvében teljes 

részletességgel elmondja a forradalmi napok eseményeit: tárgyalt Nagy Imrével, üzemekben, 

gyárakban, gyűléseken, a munkástanácsban fáradhatatlanul érvelt, magyarázott, megoldást 

javasolt, álláspontokat közelített. Elérte, hogy a Miskolc mellett állomásozó szovjet csapatok 

ne vonuljanak be a városba, aminek beláthatatlan következményei lettek volna. 

A börtönben töltött négy év alatt az volt a „feladat”, hogy megőrizze lelki és testi 

egészségét. Földvári itt is példát mutatott: megszervezte a zárka takarítását és a „kolhozt”. 

Az otthonról kapott élelmiszert a zárkatársak beadták a közösbe, és egyenlően osztották szét. 

– A feleségem bátran viselte a gyűlölet és megvetés megannyi megnyilvánulását, óvta 

a kislányunkat is – mondja Földvári. Felidézi, hogy „a kis háziasszony”, aki hatvan évig volt 

hű társa, még levelet is írt Kádárnak, a „nagy párttitkárnak” férje érdekében. Hiába. 1961-es 

szabadulása után megígérte a sírva könyörgő asszonynak, hogy többé nem politizál. Rabtár-

saival is csak 1989 táján vette fel a kapcsolatot. Visszament lakatosnak a kispesti Vörös Ok-

tóber Traktorgyárba, innen ment nyugdíjba gyártmányszerkesztőként. Az életútinterjút készítő 

Molnár Adrienne azt írja Földváriról: „Azzal, hogy következetesen kiállt elvei és sorstársai 

mellett, hogy felismerte a határt, amelyen túl vissza kell utasítania a megtorlók, a kádári veze-

tés által felkínált együttműködési lehetőséget, a különös kivételek közé emelkedik.””
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„Minél messzebbre nézel hátra, 

 annál messzebbre látsz előre.”  

Winston Churchill 

 

1951-ben születtem Bánrévén. Családunk a Magyar „Tőkés”, a Bakó, és a Rónaföldi 

(Ruszin) családok révén, a vasúthoz és a községhez kötődött, ahova részben a trianoni diktá-

tum sodorta össze őket. A család férfijai közel 100 éven keresztül álltak a MÁV szolgálatában 

1896-tól kezdődően.  

Az általános iskola 1-7. osztályait Bánrévén végeztem el. A család Kazincbarcikára költözése 

miatt a 8. osztályt az ottani, Május 1. úti Általános Iskolában fejeztem be.  

Középiskolai tanulmányaimat a Ságvári Endre Gimnázium és Szakközépiskola, bányászati 

szakközépiskolai tagozatán végeztem és 1969-ben érettségiztem.  

Az egyetemi tanulmányok előtt 1 évig katonai szolgálatot töltöttem Szegeden, a 21. önálló 

páncéltörő tüzérosztálynál (MN 3793).  

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 

1975-ben. Különböző helyeken és munkakörökben dolgoztam, 1982-től főmérnökként, egé-

szen a vállalat 1993. év végi megszűnéséig.  

1994-2004. között a Nord Holding Kft műszaki igazgatója voltam.  

2004-től egyéni vállalkozásában (RZ TERV Mérnöki Vállalkozás) terveztem, gyártattam, 

szakértettem.  

2008-ban nyugdíjba vonultam, bányászati korkedvezménnyel, de vállalkozásában továbbra is 

folytatom a mérnöki munkát. Aztán a jogszabályi változások miatt 

„nem lettem nyugdíjas”, ismételten 2013-ban, immáron másodszor 

is, „véglegesen” nyugdíjas lettem.  

Az Országos Bányászati és Kohászati Egyesület tagja vagyok, amely 

szakmai szervezetként, de az évszázados bányászati-kohászati ha-

gyományok őrzőjeként is jelentős munkát végez.  

Társaimmal, több mint húsz évvel ezelőtt létrehoztuk a „Bányagépé-

szet a Műszaki Fejlődésért Alapítvány” – t, hogy továbbvigyük a 

szakma hagyományait, megoldásokat keressünk a jelenkor problé-

máira és a lehetőségekhez mérten támogassuk a szakma pályakezdő, 

fiatal mérnökeit. Egyéb munkáim és elfoglaltságaim mellett helytör-

téneti, bányászati, vasúti, had- és repüléstörténeti anyagokat gyűjtök. Folytatom a családi 

anyagok gondozását, rendezését.  
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Már elkészült az ózdi cserkészrepülés, valamint a bánrévei sportrepülés és a repülőtér történe-

tével foglalkozó munkám is. Ezeken kívül kutatom Bánréve fellelhető történeti, írásos anya-

gait, melyet rövidesen rendezni tudok majd. 

Mindezek mellett sikerült feldolgozni a borsodi és ózdvidéki szénbányászat eseményeit egy 

kronológiában, az itteni ipar- és bányavasutak történetével foglalkozó munkámat is befejez-

tem.  

A könyveim a Magyar Elektronikus Könyvtárban már megtalálhatók. A múlt történéseit csak 

az akkori politikai, gazdasági technikai, technológia, társadalmi környezet sajátosságai szerint 

lehet és kell értékelni, nem pedig a mai tudásunk szerint! Aki nem így tesz, az bizony súlyos 

logikai hibát vét.  

A ma fiataljainak mondom: a mostani csodálatos technikai dolgok, amelyek ténylegesen a 

jelenkor csúcsai, ötven, száz év múlva megmosolyogtató tárgyak lesznek, mert a tudás és az 

idő sokszorosan meghaladja majd azokat.  

Hiszem tehát, 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, de amit elődeink tettek az nem kevés.  
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